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 - 1201021 ةقانلا قلم 101
 يمي د يشل مسي ل اح ةصع سمسا

 38 00 39 20 ةعءاتطتتلات> 701112111 6:/81/104ع م ل7 401-
 6 م زدنم 1101ه اساتق كقطع 2 عيعووأزك نطو 20 ةصعتم

 معمل انعغ0ر ءمصقتلتسمل ةصصتعختست 4نتقدع 11 انءوزتت
 ءلععع هماتك هط 1214881-427: ةتترعتست, كنت كتلك 106146-
 - ةكاق» والصمت نلقك طفكنمة مر مووابآأ كنت هأكأ <: ةصوعتم, ةعصع-
 301 !عءعمرر طاتلاتق هزدععاو عللغءامصعتت ماتطأتعأ لاتعا 13كم, ءأ
 6 6زطقان طموءات12غ, 1غ 0ع 7122 2160115, ع كانك 1110و
 الع هممت ءملتعو 135نهنضملعممتو , لع ةمععممتعهعع ةمولسك, لع
 :نآعمعاطسكر نم مماطزو ذه كابك مانطاتعموعقمدع ةءوع هدغتاع-
 متصع, هغ لع هلئتك هل طمع 0115 5مععغجضت انف 11" 20 ع

163 
 0 1. 71/4 هلع 16م مواتعو دانهغ, لان 4ع م2512 عا 2
 . رك ل2-5طقططل هموم ىدمغأ توفتعت عع كتمت عم لمءعمب 79تق-
 .عدكعأل, ءابصت تولد طعممعمم تءدصع 5ع 0دقتت عرعطتست هم
 مممؤتلتع ع وانم طمع 101غ قلم ةلعاعمجت ءغ قط٠عم ىل-] هعطنط
 رمعأ كاتو ءمسمتلهغمو نص 4ةلط- 17 طمططت طتموععدمطتم هتطتل لع مه-
 نقد لن ىصغ قل-ال/[ ةلعاعدما ةدصح همدتصمع كقام ]هزت 4

 ةعزز 3 كارول 44/:-12/ءه)87 ءغ ةقدعتتع تكتطح مءآدجت 2 انا 1155و
 ع ظادوتع# هع قلاععممومع هاتودم5د ممهتفعمو ةمعتستودعن هتطتل
 . 46 موعدي لع !1طغلق 05 5601 16غ لع ةصننم 210:15. 8 علت ع»

 - لام ةلطتنععءاعأ ذص همععع كنك قعنأانك 712 عهعب 4-7447 ْ
 8 هلوطهأ مس م نعم 20و61 21غ0م115 ه0101غ, ام

 01 ءغئز متطنا لع ةتقصم 52571865 طءع لع م3613, ةلق6 هكع

0 
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 7164 هع همععاطتو ملط ]آن طمطط] لتوووتغ طع [امععومطتم هلع
 5ع 2ع:

 رفعج ربإ ىرصلا حي ني ةرييع ني ديحأ يب يبخل ب ديسا
 ىضاقلا لاق طبضلاو دييقتلا ليلج ايحتران قودص ةقث لصاف ثدخح
 ىربكلا هللا ثايا نم ةيا ناك ىشكارملا كلملا دبع نب هللا" دبع وبإ

 ارطسا هيلع حرتقاو اطولا سف هطبس ةالو صعب ةفلك ةبانكلا ةعرس ىف ٠

 موي ناك اهف ةالصلا دعب ةعمجلا مود ناكو ةراثخا ادغاك هيلإ مكدو 0

 ةردق ام نقتاو هحارتقا .فقو ىلع الماك باتكلاب ةافاو ىلابلا ةعيمجلا ْ

 رابال علل نس ل تعيب ور الز نصل ل
 نيعبرال .باتكو 0 ئزابجلا ئجيحوص نوف ممج رالي

 سلدنألا لاجر ع د سمئللا ةيغبو ةدوبملا تالسلسملاو نيعبرأ نع 5-0

 . هل ةغج طباحت لسبب هتاياور هسرهفو :ىديمجأل سيقما ةوذج هب“ ليذ م

 موب وهو مىيلا كلذ ةحبص تاين قمر هبو هنع قشكف هيلع صتناق 0

 اناياو ىلاعت هللا هيحر .ؤ هس رخل عهبر نم نقب سمخل انس

 ل همركو هيب
ْ 

 ” قطيصع4 طعص ال ةطرتقط طع قطضفل طعم خصصت طعم الملل
 رد فه لطع آدم طق جاطتت طقم, 602016 هطقن أ انقر تعععال ةصقر 506:
 الو, 762101 عامك ءطعمط همه مالتتقر 11 تدق داع اص ]1و5 /0عهةلتطاتخ

 اصقتعمت عملت ءغ 2مم ءهصلتو: كلا 1 قطك كطخ ةطلقاادط طعضن شكلظن ظ

 لع-14-1ءانلع صفعه ءوصتو للعلم ”رعوع معم0ت عئاسمسف ءدع 12 0ز نق
 10 م«هل01 والك ذ 15 هءاورتاغمنع ةهتامطتط6#: كنك ناله ةا26 أع

 طاتق م:اصععرو 1111 ءمهممصتتقاةذهغ [!طدخ 2ظ0110101 ل

 (1) 2 (هدموب 8اطانماطعءع معتم 8و ماسمسوتم طءاععسمتاا جر 1-0 14 ل و< +. 1آهح
 عرمعوولمصع مممكعمدمرتك طكمموتو 2ءمعمطماتمع ةةصفعتملمهعسم طز طامعنةصطت#

 هطاتطا أ 10135 3 100عغورع 18034 53 قنت ,
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 صفط 6غ مععاتقدعغ حاط عم هلكئوابمم !ةتعوفر 0عللغ ءا مم عوصح تنحل
 ١ ء[6ملع كغ لتعو ؟ءعزوعماف مووغ ماتط]1 دنت 022 مهطعطلز 5عولات عال
 لع ؟ءةهعممر ةعبلتع ءأ !طصتصم اطغفومع ءتعهعوماتكلر ان م1624
 ١ علف ظوفع مهءامعغ ندم ك ءمصختوءممغ7 طمع ؟داغ ع ؟ءاناتو
 ”ءاععمص معز محتقر ندعم لع ءو كفء عضتسعتت# 5ع ملغ ]1 طغص ءانأ
 ةكاحأتتك (0 غرو ]ريزروفتاتلاو لم ن6 16/711 «مأ1ةعغام 11طة0-

 متضح ةلطمزودمع هغ 1/[هواتنطر وسن 5ةطنطق ممدمتسع ةصقأ عمت انه غاتخز
 اناطرضتند 014472211112 هدب لمه هعقرننم كغ ع لثك قلك 0 ع2[علتق»
 605 (نه011هقتاطاتح) أ 12611461112 وهلم 611415 71510714711 /110111-
 ةنالثلق لان ]داع آم طمع ةزذءعرتع ةعتاطعملم ةجمءملت عع 200101
 ”لئطرعو لل -1[ هضمنلت 2 ناو هجرك هعمل منغ هع سلتا ءعدل !ععاخ

 عاتق 2011011703
 [تردطعدس قماقطوغع ةتط طحابتنم  طمتاو ءانطل 5115160 0
 نعمك ءاتنت 066عدنلع هع مءطغ عدتصتستان ؟ءعأ1نا16, 162 11 0ع-

 : ءعووعمزع ععوصوم»و مهعتغمم طاتلات5 لتعأر نان 24 0165 هدمت
 هلع, قاناضونع لتعاتك ءعوؤوصهغلاطاتك ممعممأد 1عطأ2 م0562 10115ر
 ةرصفم طمصمر (15997) 12ءانو هعععءاواتف ةجم لموح هع علو 62

 ومو عع ممول ماقام
 ؛ سرع طمع طنمعممطتف للتفءاضتسم وانمأغ هع ونقلتم همععم قطع
 00 وعل موعمأع هغ ناممصملم ءع ونمملم د طقع 713 0ع-

 هجم مات انطأ 122615 نعال 10016 0211
 ه١ رع ععانعات هزمعلأك 2 طماطلق ةلثغأ لا نانتد لع 71123 5
 ديان 5088113115: 611 6 22 طدتطأ ها لعغ 2 عقم عاطل
 ١ مماصتم نمنلعمدو هنأ لع مدعمف هتطنا "لتعمك ذم عم ال ءاعع
 د قيعلتسلاتك دقغاتنات 101556: طمس اط هم ةعتك مطعم طقطأل
 اا 333)ر, هغ 1لعم 01ءةصدع لع قةطصتعل ط٠طوو ةطلع»
 !ءل( ءاززع طعم ثسصتعمط ءزع ءةلعص ؟ةةمتتلله هععمر ناتأ 628غ ©0850-

 طغمتو لدطتمط مدغم ةانءامملق (مهق, 181).
 , الل[ نمعامم ءهغ 1مم مممسعاشممت ض6 معمق 408 طدطمطأطا

 ل نرعقوع يعلعم لبس ءواب هد اق اللقر, كنون صممت
 عاهغلك ةصتتال 2ععمعأر م1011 561010 7ة2عدراغ ةانط لتعءماتسم
 11 هاطمصحصتعملل طعض (نطقكدم طغعص ةطقتعل طعم كنتو ةطقع 586

 ١ 162 طنصعأأ (م٠28 5و هع 56)
 ا يي ا د ملط -آدطقطأط] هحاتأ25 0 اه 11« دوفنم
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 ويحس ةلراعع همصت 521 ءعدح دلاوبم .ءمجمهتتق اضغعتتاولام لعوتأ
 121 اه طاطاتو (بعانا وعر 11220 ءاطق عع لا ءدعدتت 0112و اهط1 ءاتلتل 30615-
 هزستك !!ءعويوعو ةهيصنءعامسم ءمصصتتتع هتفأ ةسصم» ستلتم لا
 صد معلت مجعمغم ؟دتددعأر كنعو ةمصانصا 70م ةصتصم الات يدعاذس
 طنعطمج مم41ءا5ذعأ نصه ءانصت [ةدقتل اطعم مكطصتعل ىل- ال1 ةهقتنأن

 5علل ةهءمع طمع ادت معللااغ (م28.. 214
 1 11 ءاهنر انغ ع0ل1 12115 , 10271111212 771426 231222 011 6

 16] ءاتالت 1217116 0 4 ةمطسعلف طعد فطسصعمفل فل 205
 ( مدعازص2 159), ءغ ؟هودح 1 طقع ندعو 2206:2112 0 عطلطاتست
 دمارأغ, محط عع ةن1ع1612 ل02 فز نطععاتو ءاهغ انقر نان1 بع
 لعوءادصكر 1لعمتم اص صتتااو 2112 نعطو ةصغم ات طهداو 6

71 
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 4ه[مىذ م: آد طمع اذطع0 ةءقلطعسلم هاي ععمز ةزطأ م20م0قان16, علامات

 طلق غه11ءدماتنت 5010515 ءممقمات] ةطحر هنلتطع ةلمط م طعغاعم لتقه-
 معتع ن111001110 ١١ لل-11ه12141 كاب لطف ]اه 7/0144 1

 ممم همهم هالتك ؟1لعمعنتعو مقصح هياطمم ةلئسصم !نطوتنت
 طاتتع مع مموز غ0 ج2 معاذ مدت ءتعمس(ءح قءلزلتغ هءل هدض ىل-

 ]مكهصمنل1 ةصختطت 20 ةصصتسم 4و معها ععقعر قة قطع ا هطانآ
 200101 51ه ععدمطتموك ءعمصيصمو 101 150116 20 ط1 5967/1366
 اناا, اع أنك 0011011 ع1 02123 همها ه1 معلن ل1: .ةممصم
 2001016 محناغو, ننعم للا -طآهدص2101 هرماوعتضهعر هع لص ةلئاكأ ان
 جايعغمب اصح عم عنمغت 164 !ةطوع هط قلطع آد طهطأطا دعت معاند ةغ طاتتتع
 مئصتمتا 20 طلعمم ءملتعتأ5ؤ طعما ءدقأك 2 طمطلق ءعللعتقر عد

 ننالعم عنه 121 ل لوةنو» هت طنوهت همادتع لت حهعءمغ 11/5100-
 "112 1152471107 ال11: هنءأ 01 هتااه]أ 112 نالق مهن“ 11 مهت11 41: 247427 4-
 مزيتنن هدم ولم !ردزم7»ع ةاتيكه طوزن ]]هدهت» كارو مانلتملا» كالقوهلاو
 اكرام 44 41111112 595 , 0110© 110 عااتنت ة11ءام1 5انه هع ةصعات

 ادم ممو1115ذعر 1:21 طلع ء5وؤ نأ]ءاطلتتق ةطضاتقو ءاتزانق 122611410 86.
 81هومممطتم هط ةلط- 0 طمططأ دترغ#, 01133

 انغ مااتامحانا1 كج, ءاقأ 005 لعدوزسسا .ناتد20 م1 عقل ان اتق
 5215 لاك ندع ل15وءل1غو مي عامانع لع ىءااتو 20 1 0

 فاول
 نضل 11 كقطع ادت ططآ هزنءطع 15111201113 23
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 طتقؤمعأد ععمعمةللا5 مصمم ءطعس له ندع, طمع قغ انغ آان عم اضعأتتح
 .لهمفتع مم مهتنعمم [10هععهمطتمت, ناتعع آم ةلط٠طعص 2ةمءتمأتك ةفوأ»
 لقط ءعقهصح 1ععأ مموداتتغت 5ع طم 2 هو عوق ةاتطقأار 66 0
 طلق هيبغ عع ءابضح مطعت012غ5 ءاقأ هلتواتدع طامععدمطتعمر 0غ لع طلح
 ةعمزو 2م هزز 14 هصممم عع ظل ةصحصمات 01 غقتتتلت لل اطتات5, 1ءلتع ع

 ععطلق لعدعتطدصكتتع , طمع طمص مادعتسسمت م02, 560
 4ط 11ةلعمم ؟ةدغاطتتق كطعص 2ةهودعدملب قطلععا- 1؟؟هطنل هع ةلطع
 ]«٠ط تش ططآ 1113 231151556, ءأ انع 1205 ع5أ 212 طاطاتق 51م (011 انقر

 الوعد 7ءياطتق 1503 1155 نات طانق 21غ 2 لتتم ]1 ان10 51151-
 طةصغع طقع لع قنفذ !عوعععع مممدتستتك طحاتأغ2 نان اد ل لطع

 ]دطقطط] ءملتعع هالو متملم 1ععأ ممعم11551345 560 1182,
 1ل5لعمد ؟؟ءءاطتم هذصغ اص 4قطلع-11-1هطتلر ءغ قطعم 2ةمءعاتمأاو همع-
 تاماتف نا ءقدص ذم قطلع-ا-[جوسعمب طتمعمعقي ةطوونع لتطتو

 1ءعسصكاتن 7عأ ةتم] عع,
 آلم مطصعأمأ0 همعلقر مدح مءتلناخج 1150212 1
 طا ومدصتمم ةاجعغمو# 20 ععامست ؟4هآتأ5 مصحة عطعم لن: طلقعغم112 ةان-
 .طهععلمدتف قةلدسلمل ابداع عع مع عع1ععامتنقح دات اعطقأا 5 هعاعصم
 ملتلسجو عع هحتالتسك طمممدصعمغا : ءوغر طقطل م056011312 0ع ءااتؤ
 ءاعمدم]هعاعأ5 محبا هحمتحتمت جاتو اتأ0  للدععماع)  طقعاود1 226 2
 لتكتمل 323غ, ناتقع هت هتطاتك همغ4 ىاتدغ طلقغممأم 0مم ]108-

 اتم عع 11 دضصممتت ل1 هتعمل 2061115 2طن صه صقر ؟عنع 1150عطل كنس
 مهضوم هع 1ص ملطلع-ا» ا7هطتل 1+ طلو هر اع كلامك
 2 ءاهعاووتسمم 1آ2هعرع ءاتغمي عغ طتصع مهتاتنت 001116215 5
 ةذدلتتك 21 عع ج1 داصعان ]ه5 ءماصعألعمغاو داق عمععر اد طمع

 ءملتعع ةمكعمتتت ننم0 اص قةطلععا- 117 حطت 0و1 ل عض ان عع
 1معج ممس اد ملطلع-ا1- ١17 هطلت  ملنعع ءععالعممع طلقعم12 عمل

 ضمتتسح كل-112 وه مزز: آر نكن اع 20 ه]- 11ه ونلعرزت 17. ةغ اس ]؟3ءاتع
 ءداعممأ ءملتعع لععوغ :مهعمدعم عحتصح ععوؤوضستس 2 [كطقلت قر
 0 ء انتا, كلا 611 طستشتساللا, هلم عتر» عن 11متر 3 هارعأب

 ةقعأا دلأأ , 10-7-4506 ه]رتردوتن : لآ 7/01 عطر رار هع طوع --1

: 11-0 
 15[1ةرتأد ؟ءوات ]6من ناتت م0قغ 0ععوقاننتت 0م هز 10 ةلتانا 100-
 معتم 1115 من122: م01 ا, 1 عاماقد1اطمع 231111, عغ 1لعمت لأ

 ملبس لع عاتق ط5 ةقاصتم2165# هع ةلصتم 2015 ععوغاو: زن
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 هقمع مل منع 0155عرق1 هحابم عغ ءاجعا1مصاتسصت دحاتقأ 20م 111553-
 هتدع 207ءرواتبق قلمه طلغم5 ةصقلك 539 هغ 56013ا3اطاققر 00
 اتم ءملانتال 2 آلام جاتك طعم "1" عرمبقم 562 طلأ1 دنت لققت 20 6ع
 ةءاصمعع عع, 4شلط- آدطقططا 211112 طقعاتت 0186, 012 10153 111 ةلثلق
 2112021 طاتك طم اصل عطا ان: 516 لع مضل طعص 13مل 6
 لع ةقل84-1هوغدصوأع طعص 1طتلر ناتأ طغعرأ :ععدتتم»15# 5م0660 180-
 معتم (0هئلدبطوع ممل ددصغر خ5 طمع انصم 21عغ6م6 0101اظتاتقر
 نا1001 ءاع هلتلق 1جطو مودع طقتتماتع 0عاطاتت ل115, 2251 01100 111115

 ل116 جالاتق هدداغغاغ 7هأ1 همدان
 111. 176 هزني مهن مهأك طف مطعما: ظلقط- ]03 لالا

 تصتعاتف, هل ؟ةلامعر اص ظابسم موتو طاطا1خهءطععم (1), 2 نةقانا 06-
 وعأ مااتك ةاتأ هانا 112ام1. 7 11ه ءاراءاكا1 (2), 173 5
 مما ص عنب 11 غمد هعءعالعم غل طوع ءدعدمد دمر عا 222ع62عق 521
 متغألمد طمطععر 1ععمج نغ مادتعسستست 2عال غو, متقأ' ءملعام هلق ظانع
 221016266 2868 م5515 قوم  ءطقعأم . م2 مانعه :ةتغععالءقق 6غ
 ىوقدأمع ةهطمطوعاتصتس ءمامءعمد مدعو ءممع قءععمت ةلضتتلا ل صخسمتن
 ان2201120116 م2812 23 الصعدف ءمدغاطعأ 13260 عمان6
 هدول نت لت صتور 12 انغ دان معن 6 ءمف هه م2 ةهزغ 18,00 7( 13,15 6غ
 نسعي مجسم: ةعمما# مفتت عاسعو ةزصع ةءياممتعو مءاتعغ## تقفز هداك

 1011 ةموعاعم ءملتعأ ممعطعمع همقمت طقطوع ه1 رم0 ءةهغن 108-
 عاذانناملق عع 26,00 1 1

 0001 ءعررج 2عوتسة ل اعتل  ههاماتا 15 م16 ةغهعامم ذه معالم
 ععرص رعصتعأ تنصح هعلمم لوول ةملتسغم مدمكتست  ؟هلوو6رأ طفت
 معتم طبصنلتغةغم لص هدصصتطسف ؟هاتتك 71عمغاتعب 560 هما ةود
 لعص ملم, كتمت ونصغ 4هاته لص ناتتطاتق هع اتهانقت نان10عطت 7ك
 طبصص ءهععالتغب هغ هلتو اص نمتطاتك 7ءعنطق لسدماح 7ءأ ماا لاتخ
 انصعوستمت, 81 ممص مهعومد ءامعور 1!1ةعاطتلل3 هيوم علما 2 طاه6-
 نم ةتمست هانومسأتل لعل محعمغا ©0020 2255115 ءقأر 22131 776111657
 مانو عال هممتم 40115 ععمءطعومم مغ 560 موتتعم ؟؟ناتو 136 0

0 691153 

 )1( 171 77نكغءمضكعالا طلع © عوءبتءلينعء ليج ءزطو» لمع 4م عطو»  ةلتن4 6 نايل

 هلم ععص 1382, م38. 6.
 : ( 2٠١ ظنطاتوءطععو ةسطاعم 11م1 85:هبهئهاءوفأؤ 10ه 11ر2.
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 17 عوءعتو طبصن 01 6وهغتد عع ؛هععوصتسم ه طاقغغا5 ؟2عغو اص لنك
 هلأ 201 هود عت 04غ, 011001 015 20 120162 هل صعصت ؟0-
 .11ةحتتص جلتانسم متتصع ه33ءهأط عمر نبأ هطغسعطوغعر نانو 601
 ملمع 27220ع/و عطب ءوؤ ؟7ع] ؟ءعيصتطاتق طاطا1 012 عا5 ءوءهطل ما26-
 طبخ نآت وع هع:00 ؟ءعحتق هوان هعلم ةعمجهلتو عا ز[1ع ننعات 42
 هطظ لص ءادصغ جس ها طتصت 164م هغ ط2]1 ع5 لعاععامم عالخات 32 ©0017

 ةعععما
 4طوواتع ليتطامر. نان1ا5وان15 طمع :معءموط 0 عار 11
 هيسلتمسعمج ةطغاوانتتمم ط22ع15 5عول3عجملاتنط عقذعت 710عوصمال5 1عاغان#

 . 2 ةهطصع ةدتومتعام ةلاواتم 52000 مدت 311 551
 50 ةمغعم همععصلبمت, ذطن مملصتم وانه عاصغم ؟هاتلك  هادح
 رمعط و مردعاب 236 انهطح . ءعاعم 1ع, نان ةعطبجلا طم معتم لت 2م-

 . ةممصلععر عع هلت هموم عمطبصت همت ممعصطعغ 20 يعملن
 . هيلتمعم ؟ءاتمصتسم ةعوجمل مح ل1 عزكم .ءقدوع 25 ةهغلل110: 5

 . ؟هاتمعدمخ همتتسمم وغم انموتتع 20 ةصعمم ءم لتعتم معلن عم 231556
 1سلن منح طقطمرن ةوصسم 20 هعلتسعس .هدمصتتمم ؟011هطتطت 5ةاطأا اعطم
 . كلرحتصمو لقط 11151 ءم212111121 م1032 عغاتت 7 تاءانت عمل 0م

 ءووعن هعلر انغ 41دك صحتور ةمغبضت 20 ؟هآطتطت .نا20128عءةاصاتصم

 معيض هع ءعغ ةعاتملا مط ؟عوموت 06غ, 162 16 591611122 1150116 4
 واط ديس ععامدسسمج 10112 مغ ذو ممونغم ةلصغت 1ء]11013, لان
 ماتت ع2 6هدعمل ةصغاو هنت 2 طعدغر دعوت هات طمع هنلتصسعو 15و
 16: 1253و 14. 17, 18و: 19و 20و 21و 22, 23و 24, 25و 7و

 28و,29و:33::173:1:232©3و 34,355 36و 26, 37و 38و 39و 40: انغ
 ملعور ؛هأثو 15 ةغ 16 ة36مو162 دادصغ نتطاتق ةءوانعمغطاتق أ
 ؟هآذادصح 26 مهو 36  موونءدصسج الط ندصم ةعوتتتغعبع ؟هاتانطت : كطووانع
 ةقغاوانو هان ع 2 0هعر 004 11غ م0562 710عاتصحاتكر .عغقأ طاقح

 مدعم وج مهملععمم ةمقتعمست غدر ملت عام ؟هاطنم نات 202م ءوزطمان

 011311112 61١
 51 20من غءامحاتق طقصع ؟0]لهزطاتنك 121113121012111 , 23
 طتصت 016ه غدر عغ م0 ءاماتع ؟ةطوصتأاه 2 تعاملت طاتك 122, ه1
 ءعوعأع عمد عمااتصغ 12 ؟هأنأو هطغع10 ل طاتو عغ دعوات عت اتق, 0
 م266غ ء0عععو2عو ءووع عمت مهنا 0110 10113 زوهطت 210116368, 11
 ل15 ممولغم تتمضاب طن طق متو نطأ هعتلعمأغ ىعلعمع ملتععس 2
 ملقواتالت ؟نل55ع 2260133100 ؟1]0 هتان 111212610 561تأر 12101 10-
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 5 فيض 1 ' 1 7 0 ا 5 ا ووجود ودبوووجب بمعدل وبا” تضجلاو 2 ديب77ا ع ْ

 1 555 ١  1 1 5 1. 2. 2 5ضب 58 / ١ 7 /
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 ءدسختمم ؟هاتت 26 همز 25 هغ 27 5هل 36 أ 37 مالها, 1
 انغ انما عامر ا/ءأ انغ 7ععغااتق ل1عدتتر ءعل1022612 هلق 0150

 لدتست ععاقضت دع كع 2260112 10110211121 طاهر, 6غ
 ىعلعملسصص اصللعأتو كعءعاسموءعءاذر وناندع ؟ههطتتف 2 ط123

 مماأ5 متع عم
 ل5 1صل1 للك ةممهقعت ندوانع 20 4هاتانصت 4م ءم0لتءءرتت ه3
 112420151 عووعر 1011و 26 ءدعععمأمر انغ ال1312 2210112 0
 م05 ؟هأاتال 71م عكا 1111 010111111111 71561201111 56م 112711111 56-
 نانا, 024أر ءان121 عع هللصع 510عه مال ةقتا01 66 56اققا1, 113112 ءاقأ
 لسم ثا نتم تاو اعين همر مهموددتسك لع ملغ 1سل17100 16+
 وناياؤت 12 ةطصع ؟هأئأ 2, ةهغ مصعأم10 ؟هألأ1 27: عن, ع 0132

 عراتعت 12 1012113 112 5006 0 ْ
 51 ةلاونتل لستطأا ذات موعود وعر همه عدعأع 51 20 251سم
 5181126101601 26120251115, 11213 ءان12 11 11010 انطل115ءانز 15016
 ؟25ءاعابلا لعععسم ؟هالمماتست ةلعتتتتلل د 11 م3166 51م611011 20516
 ةدصد ةزؤز طمع ةممدتععع 12 4هأذ1م 35 7ءقومر 01100 1:6 712 66 1
 نموت دايم ءمعم قمر ءانطح 1011011313 0 د 11110 30

 هما مصتخا لعاداتتع٠
 115لعرت ه1 هطت أ طاتق م0 (هأأات12 26 م05 ص
 هيصع 1غ مل ]هعوعتصسر ءغ اللطنسم ةعودت لعاعتتعر همت تمل ظتتع

 غال 37 ؟هءععمخا هدععاطط طقطعأرب عع 1 ا ه6,
 5ع قان00 صابطصتعلو 37 311610110 2063101. 1
 انسب 22002 ؟هاتمتحتنا ظام10612610 21 ا15011ع 4 1
 ًاذانص> 4م 5ء5ع ءتتئء208, 18 ؟0أ1115 5ءل11ءا61115 4210111335
 هع 1مل1615 هدعئاصمععو 205 لمععنع لعطعمع 20 .هعلتصعست ةةطاع
 ان عملبصست طقع 22 عغاطملم علت تأ طححتو ةعواب عانغعالت هنلتصعات, 3غ

 ءملعع هنصع دع طقطءغت ؟هاطصت هم ةضغواتتتست, ل1 16عام 01ءق
 ةعوننا 0عطعءموعدغ 42, 43و 44. 375 4رو 46و 65 4 050136 58١

 و6, 57. +7 1150116 20 55 ه6 66 ان51ع 24 ش
 ©0:ل0 2 ممطتو دمطتاتمتك مدقعمسفعتع عضه اتق دا
 اهعتصر 202 1غ للا طحاتمر 1 22010 نممئاتقءاتز نق ؟25ءاءاتلا
 لكعععمب ؟هانهمبصجب 10 مدعم هانم عام 20 0ع 6عاهقتر دعتطه [86-
 داع داعم دار نا00 ءاءعوغ ذص ؟هاتتق 10هر 20: 315415 50و 61و
 70, 80, وهر 100, 110, ءاع.ر نان :ءوزتة1106ضغ 101115 19, 26و
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 . 40و 60, 50, 70و 50و عاعو هععاتطلمم» هلع 0 0ع13 176-
 ا ماتوقف: طتصع م همة عار كن ؟ةمعءاتأا ةصغععما
 . هلصعب منلاسص قععمدع ؟هاتتمتو وأ هدعءاصامك وهتمو عر 20, نأ
 . كتدتسسر معلعمتسم دع مطلصمم ؟ةقءاءاتأوز طقم 51 انا 77أ
 . لم 1هآز5 هععلتددعمغ ةءعماعمتلععاصسح ؟ةكعاعتلا مائه ءعمطتس

 ا 2011 11
 171065 1عاغتتخ ناتم220060 طاط]1تهزحعواتك 1متمعتغت5 قط -
 . طقط# ءملتععمتي انغ 2لئ55 نيم مابعد ظنطاتمءططععع 1دءدعم-
 1عصقتو طحتكاتل 11 22001312 ءملتك اكان ء0010ع1و 162 ه6 ءاتأ 20

 ممد 1020 ءعوعدغ, ء0هلعجع 1م عمت مان عا عم طال 200
 لل مت يه 1هالمءاتنتر انقل 2560112111 7062512215, «001-
 كك او عمممعت ماقدمت ء«موععومجعو 200 قأر 11312 0م0عرع طحتتلغد زدت

  مةققاتق هزه ءتن 5155 1هأ12 ةلصتنتطعقوتنع معا:
 - عمت اس 1113610 26 20636121 205غ 36 7ءعاع م1103 اتطتر
 0 1805 ؟ةائاتنل 8ع 2110112 >ع10155ءعزو 2 0 مة. 2
 ض1 و طحتتك لتتم هدأ غ عدد 10112 12 ءملتعع 06عءووور  ءننأ 48

 وات هضتمس 1111262610 124 عزان 62 201 9010+ 10112 ء>ئءلع-
 . ماهر ! ظاتنتع 255 عزتع 200 عاطاتكو 23100 كال 12 226010 نطقت ءات»
 قاتكواتع ؟ةفءاعاتلا ةلوتتتسا د ممولكتنال 51غ, ءغ طمع 176
 ص 1ماثم 0ععاصتمر ىعلعملتمم قا طمع 202 0عءاضاتنت 4

 ع رسمت ناتلصسعتمم اط مغ ع1 م10 ؟3155ء, ءغ نان1 20176 10112 اا
 1 كلن ودع ءاتنص ةءضاط2 40112 ءمكنعك ةلصتتصتعع 12201: 83
 مم عمم ةستلتم ةدمغ انك, ننعم تءعمصغ ذم 4طعص 2ةقءتملتك
 ا 1كوعات 121 ءطقأر نان م1112 12ءقاصتتلع ءلتصمتتك ةض ةظ001-

 ءقمدع ه0 همدكخممب ءلتء مدع (مدعب 6 518123 01
 8 6 9 ةلصتتلتم نص الور 16 710116112 18 1211116115 1548, 149

 158 ءأ 169.
 0 270 تستت5 20 ةقاععط مدع. 1, طتقعممدص 0متر لممنصم
 605 ءغ قلألمصتنت 14212 ؟ءنع ا15لعمصم ؟ءععطلو ءمصغت
 سعت ص 17-1-4506 2110 طتقغمءو (77:6 2712م هر رع ااوزوم-
  ةرمهم6) 2 كقيتموتسمم 102 ءلتغب ذم فلتعع مموغم لع لعموعتت
 51 لوتتل طعونمتع ذم !جنلقغم همعدع 2 مدع. 30 ا. تاعسصد
 اتكون 116 20 40و الل. عطر, 0110 071116601 21560112 76 ج120-
 اننا ال طور 27-41عوةعج, لكل: طن طاووسل, كل-][ هون»



 د
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 ورب 17وروتستنف, 3 هطرهأب طعن للا, 484-+-1؟مأسف» ل 1/0427:
 ارم م4 7/40 متروتس ه4 ةل- 7/102 2077 : كدت م122عع0عأ12  ءغ هع
 ننعم غاو 15لعمد ؟عنع ؟تادترق لعدعتطدصغتتع 12 450ع-1- 4
 ةعاص ةلط-آ2طمططأ طتقعمءاكر العدم ةاتكمأ قضم لع طمع 04

 0عوأل ءعوضتت اد ظقعاتنا ها عدقأ ءهلتعع. ٠
 2 17. 21 سأاهنمد ع ملذعم ءلعنلم. (0دخ ءملتعتك انضتعأ علعط
 لأ كبنومم طقطا7تعاأع 5 01104 ع6 011203 7 011 عاد غ5
 ء«لأ غمرت دعقع هل ععدسغب 5ع 5أ ءملعرع محاتلعك م5515 هدأ, 152 ا

 رمان 516 م38عاه23 111 0112 761552 لكلان21012 7ع] 1 ]م عوصتسا 93
 معدع لعام همد ةزصغ, انغ اص ةلطعانطمط]ا «0ل1ععو لزق عحأ-

 عمفمو اصف موممطتلعو هيملسمع وز جعمطم ملتموسممعتسم لتفعمع
 عانم ماتا“, طانطات5 ء01غ0115 016لأادك 260016, 2202 م1115

 ونندصت ءي نغ 11!1ءةوئطتلتو4 مءاتصواهغ, هعءععودو 52 انكر, هعات9

 3عا16200, 21101119 1ععغتع ا!طغعضمل, هغ 16ع6021, 4 كتان هنادي
 7151111 1111, 111016ءأو 0 2ظ 001 1 هءانطل 16 ه1 ءاتاتنم 0116 12-

 ورج1 ءعتلمر, ةهنمع 71ععانتت معدقماعانعو 01100 ع عع 1ىعلع ا ةعاتر '
 ؟ء] 51 خدت 66161 1 11 عرةتانا 222 ءالأي تنل
 7عءرمطه ءمصضقعأ م0551: 51 انئ11101 213611112 ام ل1 هعنطنلع
 دع, هأغ 1!2نا12: 11غغعادن للك اص عات ةللاتخ, 16 1ةعم115 ءهاطز ؟ةءاتكأق
 هكون م عطعدك ءلتغما» 11125 اصقتعممع لعطعع هه 51 لع ماتت

 ًاحاند ؟تءاطلو 2هو غل, عله .هدمتغاعتع موععمأب هعمل 1س0لنءعهتع لعطءأ
 ةمهغان1 ؟7ءءطلق 11!1ءةعئطألا] ظنك . محم ءطعاماتنم: .طش2ع 8

 وعناناتغأ ذاتطلا5 11 ملط آ2ط2ط51 ءملنع ع ع١
 زل هزج نا 17 ط2 1101011266 1 نا تعم وق م 1

 عمزنأ مه, 560 2112 اق 01و ماتق ء2 121 6 عمر نان1ط اتق 1 1
 عءرمع 01510 تاتات11 م1, 7عأ 02011552 ةانغ, 76أ 12015 قع 20000
 نري عا مدصتصت 202غ, 761 كيصح ؟هعولتطسو ءمصخنسل مط نب

 ل11 6عاج] غم غو دن ععغ ؟هدصتم 11( ءتهمتاستط نطل اا ءملتع] مائ0-
 مامي هزع اص مموذمر ![عغعنم د 3 رز .©غو 11110 كيا نال
 عن: 1ع لا لعو هع ص مالصعأم1 هز . ءغ ه 12 م1122
 كررأو ه6 26010, ء كعو نب يع 6(دديجغ آد ةصع /ءعرطود

 "لتر ان 71066 وك 12 م2814, 2 40ه! (طم-عمهجطتقي
 31 2001 طنتو : ءلتغممت فعداطتعمسم ائمجسمسم ءىلعمغ طق
 ىمللعأو ملمع[ ءعءاممعد دمم] ىعادطط 2011 3/125 عاتار تت 8
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 ةعمعاطمفع ةعالتك 5ءلل ممم هعمدعا لص عت عع طفح ؟عطلخ (ة16-
 12006 7ءرطاتطت 1م ل عاد 1ووعغر عع للم نيل ل 16 10
 مل1ءع هزدموع عع 1م همصحتستأاتان3 مائ0م1115, 31 ما10116غاجاا ن1 11-
 مرمم لععقعب 101 ةتمماعع همت 116ععر تلقا 18 115 01126 5عاتت) عا“
 . عملعمج طمملم دعماطاتصءاتت 12 120560 6م016ع طماط ةعممعأ ماتنطح

 ءااتط 25 وءعأط4 ممول تن, 208563 3511121 1ان1غ, 515110 ىص ةالح
1 

 مععزتمو1 60, 01100 2011 516 4 116 560 516 177 16405

 4110874870 ت63.
 2 51 طع لث18 م1 معمق ذم ةواسعم همس مدع مآا11165 12012 12-
 ةوواتسع 10 ؟ءنوزطاتخ ءلعشلت5 طم يؤ ناتآ 115 2011 06126861,
 ءأ ءرتقاتك قل ععا6 ءلععع مر2عواتتطهأب كتل 1ءلع 2011 516 7 ءال»

 طخقت, نان031 017ءداصتم0لع 1ععأ طم 205515, 51 521611112 20 2ات-
 رقت 1[! ععءو هتان 2662202611: عع 1ضغعأ“ هطت1365 01564 9
 ع556 0131 562511111 715111111 11110 1126111611 261121211: 51 12
 7ءاقات اتظلتات 6361111 7عاطانالل 0طوءاتتت12 51, 0115عا1ع همد
 قعر 7ةءوطت]ة 212 معمم17عمكم , 10 ءععئع 1عععمعز !5ه  كتصح
 قاتف 761 ماعم طوق ملغم كات هطوءتغو ةدصغر 1ع ذم
 2055151115 ءوغ لل ءات1 عانت 2عو5ه1ا110, طق 11 1159 5
 (عا [ةرودصت 204 ظفع ممات مع27عاتت1 عق)ر 12013161111 12220115 262ع-

 عقأ طقع لع وتقدر ماتس عم همص ةصغغملتستتق 146 ءات] غ3 ع5 501١
 مع, 5ع0 7ءعطه ء0كل1 ج15, 1غ طمطأ5ق ةط 0016م 710 ظطوطخاتا

 1 دصتتمء تمم طاطا هءطععمع 112 هضملت5 11216515 51مم
 01123 6ع, 22 6غ 0ع, 14, 206261 6325101015 م1
 ةهععاناو معععلع 1 12ءغدقر, ءغ طئصع ةاند ماعدت 01115 م055ءعغ 0146-
 ءكت162غع5 مز 406 أ 22235, 0110 ع 01131125 2 2015 12013-
 نان, ءكتنح 06و 6001ععو ءمدكعرتنع 11ءعوع 5ع عممصق تار 9
 1[عععال 10155 ىانتتغر عع 12عام كتكات .ءم0عاع لدطت انغ طتتللع تع غو
 ءغ طتصع 14 ب [عع طمعا 71062 انمو 22011 121-
 و0اورم 60165 1/1 هدلغت, ءاقأ اص عاتقمم ”]عدمعمب "قلل عطوسع ذم
 111م2 1166م1 1ةععصلم معمتعا ممد داتصغ هعطقعملت, هدوسعتسع
 هنا 1115621 !1؟(عءوع2  ةعدطاتسا 85 موصل, كتم م15 نع
 ماعمع عممعقي 1115 معع اصمم 6ةءوععتعع معع طغت ودوم مع داس



 موا

 لعممسصاتم معضم 1/1 ةعممت معد عمد عع انغ 1 216312 هال

 (مالوسصتسع 1دطعع ءععممماو ها عسعو هع 1عععم زن0ل1ععغ هنت

 صد معمم عطل تهصفعتم لمصتاادم هدععمام مموععءلعمعأا ؟هعالفب
 طع مملنمم نا11عطر طعم 3ء2لط2 ةقماطتناتقو ءانأ 6ع
 71/15. 6ع. 22, معع م:ءوطزر7 عع طدتتلتق ؟1هلقعر نحت 1/15: 6ع. 14
 2251 مدلك ك0 ع2077 عتانتتغ 0101م2 10110102 2161 ةكاتنتت . 55
 2 طاطا1 همععم احح ءل1 0, عع 821351103112 ©0012 010116 0
 داتطع 40112 710عصغاتت: طتصع 011431 1225112 010113519 .ءات103 .ءاتكج

 لمطص طاموعممطتعع هلله سكب 7ءءاند, وتدمع 20 .ةلتمسم معه
 وزع طامعدمطتع ةظطصعل طعم .قطلعءاد 4 عامر ونتعي م. و ذه
 عءزعطت 120201, 20401 طغاتن  طمتنأ 3, و112 20 ط1هعمممطتممم 110-
 طقستسعل طغعص ![طعوطتمم طغص ]ل ةلقك طعم مطعم معمم عاتعو أ
 1ع ل1ععملسم, ن130ع5 000 4011 هطبصح ةصغعتتتات 21611: 4
 طمع مدصتصتم ءوووغ, ءغ هتطنل ممتععسلامصمم و1104 1111 طقضع 10110
 راتطل 117ء51 معطل 2011 201عععمعمخ, نان [00ل1ع 20551224 5غ
 1ص مادتها طاتخ ظاطا1هءاد عع طوعات ول عصفت 1/15.: غ2 - 5
 ونتطق ويدصت متعفطرت عع 2دهتلتك 8[1هلقع مادتعم ؟هنطع هددتفعب
 ءاتطأك وان ن01115عغ ذح طمهمتتقءت مالك 22001115
 هل1ويمصس تل مفاغانم .؟2ءئااتصسمع 1عوععت م2262 عقر ءاتقط 05510
 نملاتك 7عأ مامن ؟عئاطوتح 0110طاتؤ 7عأ مدتنعاو ماتتتعل15 59+
 اسسصصتملم 1ملن ءعمتتو 5غ انغ هةلتعاتت امععورمطتمع 52مم 2002هج

 هن عمو, ن2: 11 ءولنعع محقمت هوأؤع 20 ةلتدصسح معقل ط عت
 012102 21112 ؟ءتط2 112 ةقتط هطانع ططق. هزت غغهطكاتخ 11 ءاأل ع
 1هءعغئمرع وأ 207 يغدر انغ ةععطصرمأو اتغهق, عع ط1:هعقومطتة 12: 1562و
 نانو ةعمؤعم !اصعتك مدغم ع غانم عع هلع 0118 131111132 6211413113 771+

 طاتطت 2011 1ءعاقتتتقر 111 1215. 08. 14 6211611123 حاج نبأ

 ىسويلطبلا دصقعتم42 دتعدعت ذه طاموعدجطتو 1 و7ور .هرصتغقبصع

 عن 77عنط2 205غ مك املا .نربخا ىديبحلا لاق ةءملم68, مع وأو

 وناي1لو ج10 ص م عللو اصكع م11 م2 101. 361. 7ع. همه 3عااتو
 ءغ زم عطب ؟ماعتسأا !ا!صعدم اطصم1ءغر هاء قتيتطاتو اه مءاصتق 1206+
 كنللر 116 انت 1110 عمم عنان هما ءغعتنع طمطتو 26ءعقدع تقع
 1'جملعمب دع طقف 1201626101065 1211115 م10 131130011ر 1110162-
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  طرصتاتق نانه0000 ط2 ا عع ات 01126-
 لفتت 76عط2 طاع مطتقماتلل, نات مت 621415 153 عقال

 و13034 د قطع طاتزاتق م226126101115 2003315
 1[ةمتتو كامكاتو 0ع. 22 22566 فحب م20 بفيخ) - ةدبع

 م:0 ةديبع -  ىراخقلا م0 ىزانقلا ب صاع م0 صاغ - ىغلا

 ثرلا هيلع مرتو ثرحلا -680- « هيلع ىفثا - ةيرشعلا نع ىورب

 م6 ةنانك نبا نع يوري - ىندلا ركب نبأ نم 8560 نبا” نم
 ىننيدللا (ةنانك - سنا نبا بحاص م70 سنا نب كلام بحاص

 ء«غ؛ ةةصلعمت .نأك م6 ناكو

 112 125 0 1691617 سودبع 210 سودبف - نومسي 60

 .نوبسي - ىمهبلا م50 ىمهفلا ريع نب مامح م50 ريع نب نودمح
 - ظج هل ىبطرق م0 ظح هل هيقف ىبطرق  ىيرانقلا م:0 ىيزاغقلا

 هتعمسو هيلع انارق 2150 هتعمسو لاق هيلع انارق - علبلا اك ملعلا 6غ

 ”ةفملعط ..بويا نم منه بحاص ةنيدملا (ةنانك نبا# نم
 7171065 1علغاتتت نادل مةتتان13 1161116215 11 202111511261 5
 مج عاصسغ 20 146 ءت]62غع5 زنط ءمل1عع ءلعتلو 511مع322035, «غ
 مع ممانعتلو دز 1ص 2052 ءلتغمتع ما11565 هلو 1
 وز 2ع عمكع اص مول ءامأو ع5 معن موقفد ةامتقدعغر, 1/15. كنصح طدءان-
 ,. ولعمفأ ءملتعع ءمالدغعاقر هرتبك 206م لتعلم ةعوتعلا طموصض ءم-
 122 علا: 1ع 1202243, 2015 5ءاطعأ طنط طلقات 7عطقغو 12608-

 مااتنا هزجات5 0لعوعم منعت طعتج انك 1ءعمعغ دمعأتاتد ءودع طتقغم12 كقطم
 طاقططا  ةععع,  ناندص- علت ع ممعألل  طتتلاتك م621ءععوست مانطأتعأ
 لاتتتف .؟ةعع1عت ت10, 165ءلتتلال5ك 12 . ءعط7ع11 3615 م0216 7أ لع

 ءي عقممت أدع هممع22: 710 عدصغ طفع 0061055,
 17. (نموهنعلك هاو همشلمك. الع ءهلتعتك هسغاواد1 غ2 ع طئطتأ 255ع-
 معمم ![![عععر صهض تتتلاتطأا 1ق7عطتطتت 120162610 ل130 622201
 و01511 معان ةأار عا كتطح 2110 عزه مط ء0112 تقر 5عل وضح عتععم-

 لل عأو جعععصغو ةصمم فعمل مصع و121 اب همت طتطاتكو 01122 158

 مد م1ط2 م705غ 661 اهئ2 1 [عواتت تتر 21101110 ءماتز ا ءعتتع 11عام
 هل عزع : كح 22 م2 م1262. ءك2351011 5ءقت زن انقر طن

6 

 777 ا
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 هءءالعمغجاعد طمطوع انه ةنسحتلاة!طدمور ودنأ طيح ةلطعت 2ةوعاندلاو عم
 لاعع طوعا 2 عدقأ طك عطلات غال: ءكفنأو مهصإت 2ع ءافضح ةزضصلا-

 عوار ءأ 1211112 111 62 113714 اك انصعومستسب طع 1503]
 فق مصتكر نانتطاتو مدمزتل] 2 ءءء ل هنعد . اممأ عمت ان كاتخ: طل ءطللع ءاع
 طمع انععع ملتععمب ةمععماومعست هءاوجتم ةوعنأو طعوتمم ةتععم»ا
 للتسم: ملعاب هأ طمات تع 22غ0عجطورتالم 3251 مأانقر تكتل هه <مأ-
 ادعب5ذ هدا اتغ ءاغ همك طدمتمتمهلت طاع مدععع 5ءه4 طمع ةهلذعت5
 هس اول ع 1011 هيل

 111 211113 42 511212 © 1112 1 ات ان, 51111 6 0

 نانئاطبف ءملتعتو طتمعمعتك طفتتمأما ممودعع 560 كنس طمع ؟ةائاتصت
 3206و 0ءعغءرتا مه بصل زاك, 112 م0551011ع طمطتو 656 2ل12 ةةزظتتخ 11-
 ءورع 1[عوعرعر نان 0!!2واتتل, ان20 ء>ءعءماغمر 1081111 6عه20101 6غ
 52غ 15 1101 110 عدغالا ه>2222غ3: ع طلق ممط1 1115 000

 طعرمع ل1565 جانا ل115 20120262 كه نب رمع نب ده نب رمغ نب ديما

 هللا هدشرا ديشر نب قا100 كانتتح 121 ا 2010 76660- :.

 1011 121 15 5ع 51و 11101 يزعم عمن عع -

 طلللع نزل انكانأ 11556: طلع 1/[هط صصص هل طغص 0 ةمدع طه عاقوتسقاتقا!

 ءوغب أم هععو 25 هم دعو 1 8111061662 مكانا 2161351 2596-
 روصكتم (10. 19د م. و7 2): تحسد طلع 26626 كت 2
 دانس 706 امك مهغئعغ 6م0نءعمت 401 10861 طق لا

 همغاو ان هرعت .عددقر 11 1عودضاتس لص عملتعع دمحعوأ 5 0-500 6

 نون0ه0 12016 همعغ ملت عمم 111 طابز اتق انكانأل 5طن: 206201307

 عانس 0012612 ديشر نب ده نبا رمع نبادهم نب رمع نب دوو

 هللا .هدشراإ وضم عععتطانو ةصغاوتنلاو ءاقأ معقاوتت 205 5لتر نانالوا

 انمعم ءمصغضعما .ءزسدلعسم 1مم ولع لتستك هع نلغاستم ج11 و أ

 ءاطمضو عععتطبع ةزصحتا أ طتلق. 98
 مصل طاتذ طلق ءممق1 عام عامل طتنم 12011عغ1 موقعا

 رتتتف مة لطم [ددطط] نمل1 عموم .ءكععو ةجطتتال 686 5ع112 611113:
 171. م4 ءذد هيعممفنمم. ]م ملنعع هحتلام ةحزحهمعع هع
 ءندعمعمم تبح ه1 مع همطم ءماأةغتصت عووعز دعا عع 20615 1031-



 ا
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 121 طاتك 0 520 ع1 16مم .تلووه صفط م15216و 1-

 3 عاام فلولا طوب |ذك ع 46 11116 ١ هين 1م 117“ 710: مدع مم

 0 مم 31 6 مهمل 111 20415 : 7” 03007 ءهمأ] 2 اموغسمم 1ءعاغر

 ١ مم لان ععمعأو دانم مطحسصعتع ؟تصعأاتك عقار انغ هع اذنك 5
 2 . الوطعأو 112110 522م6 5 ءىملمرمعو عع ذم هانععمك هلتغموهمطم

 عا 51 1133/15, 111 2208120110, 10 323200 جاتو 7هط2 06عع5وع

 روس قر ضصامب. ”ة# .ه«ةوفدهاف . هاطءلم”, 761 .هتعقةتدوع سرد

 "يي "هد #67 7عأ 116 عمهض 21 5ظظ50 02

 مود 10 0520520 0 006 51111110 11021671

 كنك 1226112 مع تديكتح 11ءغةز15 200 ءمرغ1 معه, 5ع4 20-

 هلو ةزع م38. 38 ذه 2062 !ءوتكات# وهو زازبلا فلوملا طغ اذك

 . ةلعا را ازبلا امتار اطخ ”و16 لع دطوتتتت جانععمزتك ةنوتر#لو» دا ءرركفل

 0 000 ةورلطالك 5ع قع همر, مقلط قماع نعول ام» دكهلطتناأك 11
 1 258 هك معمم 10 060 : م28. 40 211601 206210126 نب ديت

 7 5 نب ده نب دمدأ ؟ 128 2062 168عاتتتات5 دمحا نب ده ةباوص

 5 دمحا' نبا 786211146 كلك 7/467 ه11111144 طرب كلنررتع# طعرر كلرت##ر 20-

 ل ممم 2 هرج ءم0: 2س 58 انه. قر ءاتقت ةانعا#6 هللا دبع نب دهن

 ا . عه مق لهو ءغر 1ءعتصتك ذل 02 نيح نزلا دبع 2 لوما عيص. اذك

 ل ٠ م01 41/6107, 164 1 افا ةزعلم طمعلق عطعمل

 ْ لقمع طم م3163, 1122 211غ طفأع ةءلارو ع
 ١ 0001615 عنوجم 185 تدعم | ةققأم قلن هعمل و عقل لان 2111م

0 
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 ءووع م2(ار 1312162 ءاتللت 2116081210 تنم]]1 2635 اتتغو 1غ 31 طاتقع
 طق ط عععماتفر 2 15ه ول عمكأ ههلتعع ةصغتصم ة]1نا10 نطو لتك»

 [عممع كقعلعملتتل ة1
 5ء0ل وسع 80ع5 1صمءمعلعملم لنعغو هقط-2طقطط# . ل
 5عل1163151 101 12111115 ه016غ0ه115, 5ع طققغمزا ع كلغ 256: 3

 ةصعت لع طقع نا122501016 016616
 قثلط- آما ش5ط1 2 ءئاتطت طلق 011231112 2550116 0 56110105138
 هط ةطعص-ةشلآ-] هغطخطر 7ءأ 25 زانق ءمممصأاة غ0 22411101145 و
 هدم ءأ/هنلك, 24615, 10671416115 ه2 هال هزنمعهم/رالك 170ءوكاتتت تان

 آه طابعا دععاتع 125 0112116865, 01122 أ 4110111112111 12111 66+

 1112111111 65566 2551 ععر 1150116 كات كاتذ 0م6ئ2, 51 1]2ءاتطأ 10
 علا تغنت, ؟7عأ دة ءعدوح طمع 2 طماطأف ع0161110, 05266161

 1 2016ه صحتت نطل هغ كتم م عمم طاتلل 111556 22666 نع 20
 مضغ اطعم: لع هععءا1 دعم هتطنل لتءوضماتكر تهم ال ةممعغ3-
 مدع ءمصقاقغ: 20 5لعاعمب هغ ؟ءضالت جت نص عادم لمح
 هزدان5 ءووعأ 1[عوعتع هحانأع2 هزرجععم طلقغم] مالت ءتع نا11115 1ة1-
 12610065 5112051: 560 ءاتطح ؟عتع هدطقتت12 11222 0ما2 71 اخ لسن

 طاطا1 هعطععمصتست 1[ةغعوصغع, 71 0عمونلتغم ةلصغ, :1جطو»
 ووعأ ]0ع 1257

 00 30 هلل كلمت 2 مورست مق نم 1111111
 معءاداتك اموأ 02غ 15 10ج 20616311: م2113 1120 02 6-

 رع مهم عدمت لع ءعطابد ععولم كنعد ةمعتتل د2ءدلا ةءعاتر, هه عت
 ءاع الور نع انغم0مئع ج!1ءدزاتك ممصلعمغا عع 20 ءعمح ماتطاتعدطت

 دهمععغوم2 612 10 طتك 1ص 0 عوعادطغ, 0116 عا1ع ءوغ زان01ءلاتنتت

 عمصصعام لدصت ل1دءاطمتتك, 10 20غ هزردعتع 127 ءةطتخا ةا1و12 ع للطن
 [1/1هطهسس 20 طمصملتس طعم 1[هطفصممست2ا طةطعص طظدسلتس ءغ لع
 هام ويغةصقأع طعص ل30, ناتأت ةطقتق 5439 ءغ ث40 (001002ع 0186+
 ان عزا116 عغ دع 26 عاتأع معا مع2532  هغ تانك 211155 8

 ءماادغم, هته ]00 ءدصحتتخق نون2 ةلطح آر طقططآ] تقعطقغو ناتأنت
 جاتا 1ضتعصت ةطت115 2060 >2غ201 1321582610611 عالاخ هط 5

 0001 ٠
 ينص شلطع ادطهطط] لع ؟ءءاداتك 2220115 م م1000
 عزات5 ط1 62561120110 211220111121, 011طانذ5 15115 عوار 6غ صتطنل
 متمتمست دأ ماسعو ءمصقتسلتكو ونعم هتتاا1 طن اصح عدتدصعمدع لتفوص عافت
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 وقعدت ايست 11483, 4 طقمومهمطتمتر هانت 205 كمطأم 4
 0-0 سقت لجسد ةعا عاتق نا 1111 ذم 1 نمل 7تللاا 1
 :قءارعغر تتم طمع ةعيصمأ ةمفمت كمدعمم ةملتعععب هع طمع ةعدمغ
 تن عع طاموععومطتعتم ةهتمءمتطمر نغ ص قاس ملعاعدتا 7106-
 5ع انعم هذ ةممعملعم 1هلماعمم ممتع !ةصواتمتر تهت 1لعمم صح

 قنة قتانكر نيتك هءومصمأت ج23, نب كلملا دبع نب ديحا رمع وبا

 ىوكيلا 00 ومع وبأ 01116016111, 1111116 2

 .ىوكملا نبا 01661 001 مام طقم كينلنلاو مات 201عأم10 ه1

 560 معواتغ ةوءدضغعمم لع ءملعسم ةصلتكأللتم عار 51 12 0196-

 ةزق ائطعأف زم ءمتممدع مهسوعم عع ععموماتمم هط اطلت لحن
 عا ملت لبنك نك طمددتستطاتع لعد عمهم: عةصغاتمم 16862 مااتقعد
 ةضضمقر كاتم هدصقتم ممصتمم عمغم 2521 6وه ءلتغو ةلصغ ةث 2
 ْ 0م طامومهمطتعت 6غ طاطانموءدمطتعأ وعزل طع عت اتكو 112 01-
 ًاطاتق هزتج1312 1201312: 611112 15 موته ل عمات 20115681 كار 10
 62181101 1 ممدم طن عووعأ 1م مذ 0ع ععؤاتق 201 11
 2 711. 4م. الع اص ىاطعم 2ةقءعدماتق ةقدئ1ةط, معو صلت
 668, ذو عيمهتطت كات ععم وت همطتعاتمم ءغ ة1طا1ه وعد مطت ءانصح 2001-
 متاتك: اك ءاذ ءممقءاعملت5 ءاتصلعمت هظلتصعال 5ءواناتأ 1111و

 6-5 2201 آن 5ةءانتلم 81ط11هغط عع هان
 20 20 وعموم اطتعتنس اسل1ءعدد ةصعأب 1016م6 0عطع-
 طقتتف طعم اتا عمتغا ةمحتل2 10 ءمالاتلت, 01126 111 663661 12011 1 6-
 التقكاتعو 2110 تان مااتععو 2اغمم نغمات طمطعأمع م20 صدأ

 ©«هر 6. 85. ىبطرق ه6 2008: اهنم طوع ه56, ةبطرق نم 6# (20-

 كلاور طع طمدصتسم صك ععاتستتك ذه ةْبُط رق لها نم : 560 كت

 ١ ممهعم 1 هع ناتم م2هدتستتءاتطت هنتمتع , 20طتق مان ء؟
 اعممذطتمت ءوعغ , 14 ىفمدقععتع لعطاتتستك , ةنومم قكنتطأف نفذ
 22205160و 13112 5612م1“ 10ع 12ععقع ةانكأ ةزكلاتق, 560 ان

 ءتطت نات علقم عملت هع ةتماطتعط 2115 ءووع 231017
 11662 هرتحتتعو ةغوطأ ءمضاتطت ةةعاتنال معطل 605 ءماتقأةغر, طع 8
 طم ةعصرمءت مه 1001ه: همعوعع ؟ءاتصح طمع عةصختمم لق
 م2 مصتستءك ؟ةعغاتتت ؟0155ءر ناتأطانق_ 15121211111 1201910

 ايت

 ديدي بو 1 رااح ال مكاو

 00 ا
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 كد طرهوعدمطنع# 25 ةلط٠انةطأطآ ةنتماع 51116, 1011 1
 11و 0001 2عالعس غل عع ددعتغاو 1غ 123 761261378
 دان د كع-كوزويغن ائطعور, لع 710 طالع اهل نأك جماح .مادقامشأ
 ءغ زد 4ةلط-ا©طقططل اصل عدمت, 52615 12112561052 511, ءغ 12و
 1111115 ال1 ط10طانق 211556 0ع هسا ا 1115765115:21 6, 0 1-4

 21ه 5ةءامهطتب هللا ص203 7ه] 2113 01

 17111 1س 11 1 004165 طلع 14/611515 5-0

 0ع 37 3 و ننأ آم 1251-405 هفلقم
 1ةهيمتدل همت ةلطتطعمعتم, هغ لع هددت ءموتعتو: .ءاعوتسسسو مهتم
 تقم 111 ل12 معان مهعاتنا 1361 1-4246 -كعندب لهن: 2
 عا 77604011 النغ, 01012 طقمع ءمللعأق مدعتسو 1765012 ءهمهاتطعأ

 عمرنا نات طانع طلع ء0لعاع اتكالأ تلغر عا 111 68 5125585

 ندصف عمو ءءاتضغر نانتم طمطتك لع ةقتقم هزغ طصتقع 055هقضءنع لع
 نان عدن مصتطابع طلقغملل عاق .هغ ععمورهصاطتككر وات طابك 010
 طقوطاتتغع 1 عملمصتتاا 73عاما ءانزانق وزب ل مم 1

 هلط- ادط قطط ١
 ل هغمصلسمم طمع ؟دعوزسمتلع مع ععاع 6 اح 1-
 لت ءممعر 5ع همط 162 521112 ء001ءاقو 1305 2660113112: 121280
 . 10ه عم مطتعم 20 ]هما عمت عةتتكأ عظات ءعادعر مانعا عد 1297221 0ءطاتقغو
 1ع 1 ذل 11 ض1 01, عع م6126 010215 1222180 01122 5150 -
 دعانا ءمأ0م15 11 ءمللعع دانطأغر انغ 01مل 13عام 2مم مع طقع
 لع ءدلتكو كتدضتب عقانطتغ 112203 1152206264, 0112 12 01

 5365 هلدقنع 0151 ماا
 11 مدع معمل ععع هئقاتس ءملتعو ةملتعقك طقس ذه 6
 20421161 هد عاق طاتضل1016365 هغ زانق نانا ءمأ128هدعتت ؟هعأ6و

 ونانأ 661211 2110112 ء12816, 51820 ني مامر عم .ءان ط0 5116120-

 ةز(م, الغ از ؟ةنطأو هنأ (115: 3)و متاح (لذص 22), 7غآ ط1هعمهس

 مطتقس ههيتكدحطت ذه دهتعتمع 2001015 ماعطعمعو ط0 معو

 ف ,رجلا 0+ ضبا (مءامم ءهغ تاغاطمنم) 5: 1 02 عاطع ةانظغ

 امل ا مماععر نان لمصت طقم عععتتطاتو 21 واتلفر تعلو
 ء12:2غءقاطانق 2عءعر غ0 اتق.



21 

 . 4. 81و عدمج طتصن1 0126 معدع 0عاعغقتلو كنك 11 عنان 11
 مان [عوم00ر ءغ طوع 6 ©2153, ءاتكل ع2 1ةععالف 23

 0. دود هرصتقأطلات5 , طاتطع هلع ]1ععلطتاتقو مسأ :صقن) ظ

 ا لجر ءانزاتو وةمفانست همك ءهقع مءاعاماطاتك:

 57. 0م عع طابم «"عععدغمدتطامم ال18 ةةصتلاتصتلفو دا 52211-
 الثقأ زرع ا هع يؤ ذك نكات ©0362 ةدعتاتطأر 0111020 1 عامان

 , عممل20 00 تنم 111 112181116 14 خر وما نايح نبأ 114 1210121

 ب قعر  طاهععهمطتممج . ءعاعطوعتسحت,..طلعغمر1ع1 7مل 41

 1 لع ويو 1ع وسعد معتم هن عغمم ؟[ىع صتطتل لع
 500 , ال[ هرحتن :عععات 61 هز1 عع ق2 عع طا05 52615 21101طان5 1ءعام

 مدع ديع نم يعفلا لو ىف ىرمصخغلل يليملا باتك ة+دسن_لمأت

 عيبا درج هبر ةمحر7 ريصن نب زيزعلا 7266360 211110 أ

 مويحفع من مصعمت مدعغ1 مدعاك كعتمعادمم (ءمصععدد#ع) 1ص ملامح
 ١ هلام ةتطوعءمدتك 2 .4شطلع-1 ١ شلجتع طع 1109211 2

 ” لمرصتطت ىان1 دال 1.7
 وا ]وح مضت همه طعد 7عأ محسدطخسحسم ءلمصتر 560 طتقعدست
 ةفمطتطسو ان غعئتم لعلتعا ممهستتمت كانمعت طقصع م28ئ2312 205116-
 مقا 1, 3. (ةدمعر هزوتم ةانز>1205160 7ءنط0 هنأ , ةلئم ةزضصنلت

 زم ممتن وتمع :ةدموملعمغعر 5ءامولك ”16ةدقع د10 ءةقصتلم رت دجل

 . ةدصاتمم .ىلع لزسنإ ةثأ ثم نهي ةمع ند هموعسم 1. قه. (مدلع

 . 212017 ”16عوغاتع ذظ هنففو . هع صتهلع ةدرتمأععم ىلع لزسنا ان

 : رمت مم _ غعومعت ع ؟71لعمتع, 1هطقتلتع5 424011115 0020و
 الفلل“ 120117

 6. طاننع هما ععومم00ع6 هلتو ص مةتعع 5م 610 م2511122و
 سدس 2001012 طظصحصمتسابعأ 8دعدم 1/[ءتصمر, ءهغ وزع وع طقطعءأب
 1/1 زو: طتتطت ونه ه0 0136 ءأ 5. 5] ل. ةقصغممتم (نمدلع طاتح

  طاعم تماتعملم 12 مهلو522 ىلع لزغتنإ نانو ممدع 21 22318

  ةايطو أ عنز م1 ممغ 12 نانع 56 52112 5ءءل1434 (لانع 2568 22117
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 طتعمرر زن طسطتعتمو لتعطم وسع كدفع لع ؟ءءطو هو ث عص وتم كتع-
 كمصقمتم دع طقلاد. 81. 8. 81. هقم لع 1806.” ”8/1ءاخدو ؟تلسدعأ

 [نهرصتسسست [1هطفصمعاتل ظصغمأاتت .(00806 عمات 256 7 ءعطاتقم

 ىلع لزغنا , نان00 ذم طقتوتسع ةقاوأغ متم هم نن00 وع ذم

 (عاع6انر (010100 مع ععغ6ع 5و .طقطعع) هغ لتطءمدو  نيوعصفمم 7ءاطأ
 ةمععاعو 5ك, 17ع] ذص وقانم 70عوطانأدعم ةءمعامتت طكطحنتتة211أ

 82ءو5 1/1 ءءاططمو 21120 7 ش

 رم طله هدنمويممونغم ممصتمتطاتو !هءمرحتصس ةلمئلبو ةلاويروأ

 هداو ةلوسو دعدءارتتلاتك كانك لعاءوضطتتر, 6غ ودنك همك لعاع تقع

 ٠ ءعاطو ةلأو هع !1عهنومر, كم1 10111 1جدت م انو 2112 كتم 1
 1011 م05511121115, 1ع 1241عوغر '1211 0111 ه2 06ءلعر1غ, معمطدطتلتع
 عم همااضع ؟ععاغت 2062 2131 جاطقلاو 7 ودنم عودت 0116 ةنوأ
 0م” جاتدتج طمهطتللل 1201دغ, ةغ ءعاهطم ألمت نيتي نوب

 104611117 طلك هان 011101 11 ؟ءاتصغ معو ءاطلاتق. 3

 1[ قت عالتف 001615 دانا ]0111169 101426, 1 نم

 20 هولءعزت عءائطتك 22م0121112601 , 77عأ1 12 عدعااتل علما
 ةأعم ( )ر ءكتنت> 02015510865 7152 ةان26: 120625 طق عما انف
 معععات ه1 طك عدج212685, 01122 2111121 01111100142619
 11151لاات13غ , 0101151121115 : 01126 21111122 211110 ءلتغخمصتك 450ع-

 1111-1 1ءععرع عأ مهغلتتك دانك ماعدا م041311221195 -221626 
 وأ [ ] 1سءاسلممعتس هاعمم * طةسعضت ؟هاتن 101 عاطل

 1م كمرجع ائطعأ ةجمدععع ح مصع هع ه لنمو 1186ه (لتلعع
 ءغءاقوزلم 015ءرماتلم) ءلتغعتمال 111556, 01100 77عالاتن3 25غ 621161113 0
 مهل م2566 نقلا 234 228: 34.6, 112101 ءاجلتح 11 1205612 03
 20 طمع معزا ءر1ددعطتاتكر 26 ععقذع 1111 طدتغ 121م معالم 61ر
 هغعالم 00:ءدععتأع م2026ا5ءأر انغ 11 "عاتق عطنا ةكاطاتق 11ا13-

 5ءلعع ءا ا 11011 2211 ا1132 122111 111651112 1116و ءاتأ 5011

 0115 كن ا 1م عاج طنا, 5ع0ل عادت 1 معرنأ ءءانماأ
 نمل ,[عءعم»» مء"ءارجأعغ 1 12ء110ل5, 0116 116عان ء16105 1 كد
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 مطعم ندتقتل طاقتع 1541043 ءازوصخ دعمت 1مم م12:3:1111355 ]5/44
 رخانطأ 1 ءاندت مدوطعزتتع 625611220111173 04 8 51261 012 90

 1 ءوندست طتوعمءتدت معمل عصحتدس, ءاتزاتك 12661عقق1026 20615 2



 1 طع ومثل 4 لق اطعم 600
 8 زطان ءطععمع وهات 1 عمك ممول 6م 1ع 15

 تيس . م01 قر ويبعمت ةلعععأم ةصتصم ءتهغع طمع مهمل
 س هح همت 1طغ عت ممتع ءقذر لاحم ءيم ذه 1مل
 ب ٍْض ع معمم ءهصع صعممممف# ٠ ء6122-
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 موه. ٠٠١ اذه. 4 8. نابعلا بنا نب جرف 55 5 15 نب ىبحي

 ةاور كلم نع ىبحي. [(م 140 سبنقملا ةوذج. [[ع 5اسللا دبعو”: ([[4

 5 رسنتسملا 10(*):دمحا نبأ7. 110 85 ةقدنر نم ديلو نب. [[8 4 عهفر

 ردقلا 29:قلاو (خإ 10 سلدنالاب. ع[ 5 -339-. [م”0 5 ىضاقلا.

 موه. [6. انه. 19 اهو. ةلعمش نب. [5[ 18:ثدح. ٠١[ 6 ىقابرقلا 7

 مهحذ نب. 1 14 ىرافغلا. ["م 4 دامح نانثلا# وبا. .[15 7 ىبا قلع

 رماع. [11:49 ةنسلا باتكب. [07 7 ىبيقف 8 خيحمسلا بادك.. 8

 15 ده مهخم. |. 6 :ىنتشبلاب نورعللا ماشه نب ديه نب.

 2 (ربلا دبع. [ا/ه 4 هللا دبع نس دمحأ. |0818 -440-. [81 15 ةخس
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 م 7 ىبثبللا يبي. [015 ىنثيللا. ممر 15 (دهاجم).. تو 7 دعب
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 هللا دبع هنبا] ناورهقلا ىلع فلختساو [سلدن الك لل اهجونم جوخ

 ةدبع ىئبا نب بببح هعم جرخو نيعستو تالث ةنس بجرب :كلذو

 لصوو 0 ركسع ىن ربربلا هاقرعو ىلولاو برعلا ةوجوو ىرهفلا

 [سلدنالا لل زاج#لا ةهج نم 44 ام] لستسي [مارو هاضرتو] قراط

 [ةسفن ىفر 8 نمساقلا ىبا# د حامقلا 21 [جرخ قيرذل] هيلا ىهتنا

 99 حمازافقو] هجات. [ح 4 [هسبلت] هلبق 5 عللا لتقف انعلا ةثا] اونظو

 قيرذل 4 [عفري ملو] اهنم 9 [موهلا مهيديا ىف ىبهف] كرشلا. م *

 هللا دبع [نب شنحو] ةريره 8 [نب نمحرلا دبعو] ديبع 10 هللا] دبع نغ

 ”00 يريم ني. [ع 44 (ليابقلا ندب اسبإ سلدنالاب) فالبخالب
 13 عمتج» ىشرقلا ميدقت. [. 4 لمقو. 00 4 اوقرتفاف 5 !ادصاق 7

 امهل. ما/ 6 رصنتسملا 10 ةقثلا 144 اجني. :مه 90 ىلع نب سيرد. 5

 471 نيذلا. [, 22 عبس ةغس ا بلغتلاب 19 نيهسملا رهمأب

 مد 35 هل دف. مال 91 عيزب نب حاضو. مم 2: رمع وبا 91. ندملعاف#

 ع8 نويع تدان 18 ىوهلل مويس ىناوف 17 كيتانح. عم 91 99 ديحا
 :ةركس نبا ىضاقلا# ديحم» نب... 6 عمسو 15 بابسنا ق.. ع8 5

 نايس نب ميهاربا 6 :سابتقال» هفيلات. ع 2 قعسإ.

 : 1 80+ هرعت. 16 حرسلا نب ؤرمع. 01:8 ىفوت. 89 تاجادلا

 19 ىبجححض|. ه9 19 هيف. "6 12 وبإ لاق 14 ةاضقلا. 3 7 ىرفنلا

 "ع 4 قارعلا. 15 5 ىاركش 6 تلهنا7 7 اهدمت. 99 9 :ىابسلا»

 ٠.4 بناكلا. . 73ةهتقو 18 عاجحش. 28 14 سلدنالاب 192 ىثيللا.

 ال 1 سا. ى١ 17 هقيقنالم ؟[ 8 نديا نبا ففنصس. 9ع 20 تفرع

 نئسورلا : نباب
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 دا ف ل

 مارا الآمن 81 .000111١
 ماس سس

 دس 11 كقطع آن طقطأطا هرمعنع ولطغ 2012 م2112 101111112 112-
 171ه ترب 12 مات 1و عمات الخ طتطلا طلاتل1, 51

 11011 دعت مع“ .ءملعمت ' ملم هد عومفعتا موعتتغ ع1 20564 120-
 عع 019 ءلوع 2م22عهلل: ءائأا1 110216550 105610 1511 111-

 لعمال هطلت 111 101111111111 011ععا1لاتؤر 6غ 51م 10161102 6770 -
 عتوظعم, 726202 وعزت هع ةهلهمت 00ع202 20ءغمج15 2120115 23-
 ععمغ: ةزع طمع 1 طعملمصتتكاب 01100 661 كغ اتا 11226. 9

 شودبغ نب ريمدت 102 028. 337 سوديغ نب ريمدق .ءا 111:0328. 0

 ُشسودِيَع نب ريمدت وا طا1غات: 105265 ديمارقلا طا نبأ: 06 قدتم

 اد طافومممطت2 46 ةوتغتع را 18 م28. 194 ىديمارقلا نبا, هلع

 م293::28. ىدنارقلا-ىبا نبا وعتاد :ةةضحصفم 51و30 رض
 ْج 39

 دات ع مم51غهر عع دأ1غ 0ع 21115: ماتا عو 2020611 1 تعج 055ءانح
 ءاتطلر م0 2110 دانطصتقتلماتك, 01100 ذط ههدذعم ةصقتعع مدغوعر عا لذ-
 بود معطا701 7200 112597 ءاق112115 الات 112 0111115 0112602133 1131-

 ؟ةمخن 11506دج 7ءنطا5ق دعاس ملط ط2 طمططا 001غ عا

 ناتو 30662 1ععععع طماط مهغات112115: 0121212 طع آنت 4441144 1
 هم مةومرنله 1ضعاا لل طحتنقر ءغ 13, نات111 0ع مع ءءءممع لن طك
 عامر عطماتكم 10ع202 67م0 عه مطلع 201 هانا, 1126 11غ 2118 2م
 م3216: 112 2000111115, 01122 421361112 515 هصغ عع 11 عاعغات اح

 عملا 0 امر عغ ل17 عتق1 2200 3621 م63 511, 62 20111816 2151
 0 تدلل

 .موه.: هلق. 9 16هم.:لضو 14 لبنا اباتك. 14 رادخب 920 |هتئءرنصق: 5

 19 داقز نساَز نق قراطف. 14 ضرغ [رمال هينا قرصتاو) زكاتسعلا

 : دل 9 [هثغكسا ةضرغفل] اربتخم 4 هيلع ثلغ ا ىف 68 9 هد قول





 راسا

 464 455 455 905 175 قفلت لملاو فلتوملا

 487 ىمرضعال د 5

 107 دهم ىببا ديعس نب ىنغلا دبعل 2« ,

 522 يضرفلا نب هللا دبع دهلولا ىبال قلتخمملاو فلتوملا يف باتك

 210 :مسأق ند دمحا لضفلا ىبال» افلخلا ظعاوم

 197 490 4َِبَو 417 435 425 547 ةنت.. 250 195 160 101 اطوملا

 111 بهو نب هللا دبعل# اظوس

 919 سنإ ني كلم د

 412 ىنيدملا ده د

 447 ىدسالا دهت نم ناوريل اطوملا َح رَظ

 487 نيزس نبال اطوملا ريسفت

 457 ةرفص ىبا نب بليملل اطوملا حرش ىف مالك

 185 نيزم نب ميهاربا نب ىيحيل اطوما حرش

 254 فيرعلا نب ديلولا 58 تييج»ا بادالا 5 تافلوم

 551 مساق نب ةلسملا ءاسنلا

 279 روبزلل بسدلا

 217 ىلاقلا مساقلا نب ليعمسا ىلع ىبال راعشالو رابخالك وف رداوتلا

 506 218) 551 دوعسم نبال قيغلا

 248 217 56 ىديبزلا ده ركب ىببال وعألا ىف 0

 1482 481 565 نميلس نب بيبح نب ىكلإا دبعل ةعهضاولا

 هه ىريفلا دلتخ يبركي ني ديال 0
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 250 دلخم نب ىققبل ماكحالا) ه0 10 ياش با نب ركب ىبإ فديصم

 ظ 250 روصخم نب ديعس

 001 نونيكلا بنيقلل ني لمجا سخرلا دبع تال ,نفسلا ف د

 455 7 غيصا نب مساق ده "7 ل ا 2

 91 نميأ نب دمحتملا » ا >»

 250 164. مامح نب قازرلا دبع د

 2 950 دلخ» نب ىقبل نيعباتلاو ةباحهصلا ىواتف ىف «

 498 ثيغم نب هللا دبع نب نسبا ىرصتلاب قيقحتلا ىف ثتافخصم

 590.. 518.. 517 516 515 510 506 456 187 175 5 سيفا جمطملا

 ظ 587 ةبيدق نب ده ىبال فراعما
 2 499 ىليلفال نب ده نب مههرب ال ىبنتملا رعش ىناعم جرش

 41 ىورملا رذ ىبال مجحعملا

 901 نرهظم نب دمحا نب نميلسلا . »

 155 هللا دبع ىببا ىرزاملل ماسم دي اوفي ملعملا

 471.. ىريرجلا تاماقم

 40 دشر نب دمحأ نب دمع تاسدقلا

 254 :ىبسباقلا نسحعلا ىبالا صخاملا
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 0/1111 ]1 ] ]>1 1 ز]ز]ز] ز]ز]ز ]| ] ]| 1 0100 ون سو 9
 21 2 5 5 2331 ' 7 ابرا
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 415 دهبع نب ىسيع نب ىلعل هقفلا يف »

 449 ينطقلا ىلع نب كلمل سنا نب كلم بهذم ىلع هقفلا ىف رصتخم
 249 :ىبارعلا ركب ىبال» تاارقلا >

 916 مكحلا دبع نبا رصتخمت ىف سيلام د
 . 950 ىغطقرادلا نسعلا ىبال فلتخمملا

 4925 رساع نب ده نب رشاعل ةئودملا حرش

 . 92 ىنالوخلا كلملا دبع نب دمت ةثودملا رصتخم

 ١ 39 ةجرختسلا
 955 راوس نب ىلع نب دمحا رهاطلا ىبال تاارقلا ىف رينتسملا

 501 500 41 دلوعم نب ىقبل دنشلا

 ديعس نب شيعبل ةيوعم نب د ركب ىبا رمحالا نبا ثيدح دنسم

 274 لهس نب مسأق نب لول جاجا نب ةبعش ثيدح دنسم عمج

 58 جرفم نب دمحا نب دمع عبصا نب مساق كثيّدح داس '

 975 لهس نب مساق نب ىلخ سنا نب كلم ثيدح دنسم عيج

 587 901 ىناجرجلا رجس نب هللا دبع نب ده هللا دبع ىبا دسم

 454 455 ئدهرسم» نب ددسم ثيدح لاقيو .»

 489 ىبيجتلا ىقبي نب قسوقل ىلع ىبال حاصيالا حرش يف حابصألا
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 نا عدي" قتلا يب اطدل ىلع نب. ىبعي مساقلا يول 5 ١

 28551 94... سنوي نيا ٠

 ين : اذه قالا دا وسلم باطلا ف بدك

 317 : رفاعي نب) ١ 51 ةبمع نب زيزعلا دبع نب ديحميل هقفلا » ْ

 0 ديحمل ثيذحلاو 5 دراوتلاو د 01 نل ١ د
 7-5 00 1400 مصاع نب نيل ةيرماعلا رثاملا

 ري 498 7-52 نب اييضلدإا .ديلولا_ىبال نيدجسهملا بابك
 6 55501 ١ عا نب مساقل فعنملا دورامجلا نبا باتتك :باوبا ىلع ابتجملا
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 503 116 ديعس نب نكسل سلدنالاب باتكلا تاقبط ى باتك
 نورعملا ىسوم ند دمع يل 3 05 2« و

 116 نيتشفالاب) 955 ىلسلا بيبح نب كلملا دبع. »

 92714 ده نب دحاولا دبع 55 ىبسا »

 506 ىذمرتلا ىسيع » د

 505 ىضرفلا نبا »

 915 ”بهبح نب رماغ نب ذه نب 'ليغتسالا !عيبارلا لطف او

 455 عبصا نب مساقل شيرق لياضف » د

 ْ 264 ىعازجلل ةكم د

 418 نلخ نب ديحال# ملعلا نللط لضف

 251 زاوملا نب ديز) 107 نوشيع نب ديمي هقفلا » د

 نب ميهاربا نب دمحممل سنا نب كلف بهذم ىلع » > .»
 501 ىناجبلا ليبلقلا نب دهم ال ئفاوقلا » .»

 >4 ىئاسكلا 5

 00 و8

 دي و8

 595 ىفرجللل ىئاسكلا بادتك حرش

 595 551 دورد نب. نييلس نب هللا دبعل د 0 5

 9256 ىنايتلا نب بلاغ نب مايتل ةغللا ى بانك

 454 ثيللا د

 ن5 501 214 61 ينشخلا ثراح نب.دهم

 857 هأنعس قر ىيلم قدعشو 3 او

 405 مزح) 85 ىديمعلا رصن. ىبا نب ده هللا "دبع ىبا .»

 نب ىلعل  ضعبب اهضعب  قلعتو اهبلط ةيفيكو مولعلا يس

 يا

 دي



1 

2 

» 

» 

2 

» 

 نب ىلع نسسلا ىبنال :شلدنالا لما زاعشنلا نب تاقيبشتلا د
 401 نيمحلا ىبا) 2 459 ىودهملا دهم نب دمحال ريسفتلا »

 516 ةيطع نب. بلاغ نب.قحلا ديعل » د

 دعاض العلا ىبال همأ تبا عم ىجتحذملا لطعق نب ساوجلا

 501 506 ىعبرلا نسح نبد) 4 دوراجلا نبال ةفينح ىبا

 ْش 186 2 ىبا نب دهم ركب ىباك لوحملا ف

 591مثيهلا نبال ريقاقعلاو مومسلاو صاوخلا ىف.

 143 مساق نب ده نب دمحال نيدلقملا ىلع درلا د

 4971 182 44 ىطاشرلا

 920 سفئوي نب ديعس ىبأ

 ٠ ىناجرجلا بلاغ مبا نب لهس ىرسلا .255 506

 درر قر دوو ديون هيف وببح

 56 ديمح نب رفعج نب ديعتلل هيوبهس بانك حرش

 9269.65 نوحتف نب ىلع .قئاثولا ىف لاقيو طورشلا ىف باتك
 78 نينمز ىببا) .4115 ىبطرقلا جرف نب دمحتلا » ده 7

 نب هللا دبع نب دمحتل سنا نب كلم بهذم ىلع 0 2«

 ناورم نب نمحرلا دبعل 5 8 0 « 2 2«

 458 ىعزاغقلا) - ١ 494 ماشه نب دمحال ءارعشلا د

 440 ىزارلا ىسوم) 4063 جاجسحلا نب ملسم ريحدصلا »
 نب دج نب دمحال اهب امظعلا .لزانمو اهططخو ةبطرق ةفص د

 دي ىلصولا نيسحلا نب ده ناقل ال (نيككوردلاو افعسلا

 904 69 دلخ نب .ديحمل ءابقفلا تاقبط ائإ

 2أذ1ذأأ1|]1|]|]|]|]|]|]|]|]| | |0|0“ | 0 0 0| | | 0 | | | | 00011



 اق

 130) 8585 ءايسلا ءاس نب ةدابعل سلدنال ءارعش رابخا ىف بانك
 ريخلا ديعس نب ماشه نب درحسمل سلدنالاب ءارعشلا ج٠ د

 61 ىنشخلا ثراح نب دمحيل نيثدحمملاو ءانهقفلا

 01 ىغشخلا ثراح نب ديحمل سلدنالابةاضقلا 28 » ه
 نب دمحتل مهيلع نيمياقلاو مهبورخو ةيقيرفا فكولمس «» اد“ ي

 131 ىجيراعلا نسوي ظ
 دمحال مهتاوزغو متابكنو مهتمدخو يلف اللاب المو ضم ا »

 129 ىنهجلا) 140 ىزارلا ىسوم نب دهن نبا

 ةملس نب لضفل هقفلا "ىف ناهيبختو ةحدضإولا راصتخا » د

 ىبا ند: عفان نع رفعج نب ليعمساو نولاقو شرو قالتتكا » 5
 479 ىشيلقالل نميلس نب ماشهل ميعن) 916 نابعش نم قحساإ ىبا »

 455 ئضاقلا قحسإ نب ليعتشا د

 910 ئرزماعلا نيحرلا دبع نب ليعيسال ةفرشالا ف ٠

 : 530 ىلوصلل سانعلا خب افلخ راعشا » ه»

 994 199 دمحا نب ملسا سحلا ىبال بي رز ىاغا » ,

 2 0 هاا

 ناورم ىباك هنع هباححصا تايورو سنا نب للم ليواقا » 0
 501 ىطيعملا ىشرفلا) 45 عبصا نس مساقل باسنالا 0 0

 ىزارلا ىسوم نب بده نب دمحال سلدنال ريداشم باسنا »
 140) 9900 269 159.. ىراتخخولا »

 4109 44 0 نب ديعس نب دمحا ريع ىبال زبون ىف ريبكلا بانكلا
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0 
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 دع

 عابجال
 هل نا رقلا ماكحا

» 

 2 ولي اسمو

2 

 هج

 مرأى مقفلا باوبا
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 51 ةبتع نب زيزعلا دبع نب دمحميل ةيبتعلا

 137 هبر دبع نب ده نب ديحال رابخال ى دقعلا

 415 ربلا دبع نب فسويل ءالقعلاو لقعلا

 512 ىفدصلا مزح نب ديعس نب ديحال ملعلا

 556  ىطاشرلا ىلع نب هللا دبعل مكامحال ثيدحلا مولع

 451 61 دمحا ىنب ليلخلل نيعلا باتك

 91756.56 ىديهبزلا ده ركب ىبال نيعلا باتك رصتخ»

 465 5 عيا نب مساقل كلم ثيدح بيارغ

 175 ديبع ىببال ثيدحلا:نميرغ

 5817 عبصا نب مسافل. ثيدحلا بيرغ حرش

 454 417 9258 مزح نب تباث نب مساقل ثيدحلا بيرغ

 173 ةبينق نب. ده ىبال ثيدحلا بيرغ

 405 مزح نب ىلعل لحدنلاو ءارهالا ىف لليلا قب لصفلا

 506 ىععبرلا نسحلا .نب دعاص العلا نيبال صوصقفلا

 1ظ23ٍْ بلش يوصف

 188 186 ىربطلا ده رفعج ىبال داهجلا لئاضف

 456 هللا دبع نب سنويل دهاجم نب ىبحي لياضف

 58 جرفم نب ديحا نب دمحيل ىرصتلا نسحلا هقف

 38 جرفم نب دمحا نب ديحتمل ىرهزلا 5

 492 رخدص نبا دياوف

 192 85ىبرعلا نب ده ركب ىبال نسدإ نب كلم :اطوم حرش ف سبقلا

 440 غيصأ نب ىسومل لاوط دداصق



 م

 166 ىريبزلا رجبزلا هللا دبع ىبال ةئسلا

 55 ىشقولا ىنانكلا دمحا نب ماشع ديلولا يبال ةرهسلا

 485 ديبش نب رمع ىبال ةداكفلا ةرجحش

 455 ركب ىتا بيطخال# نيثدحتلا فرش

 349 208 :ةركس نب ىلع ىبال: ليامشلا

 '؛ 455 :عىاضقلل) باهشلا

 478 ربلا دبع نب فسوبل دحاولا ربخ تابثا ى. دهاوشلا

 104 ىروشكلا ده نب دهبعل تافايش

 65:نبلا دبع نب رمع ىبال ةباحدصلا

 65 نوف نب ديحمل ربلا دبع نب.رمع ىبال ةباحعصلا باتك ليذ

 429 5 ميحصلا

 499 421 527167 ىراخبلا ليعمسا نب دمحسملا د

 لكشا ام ىناعمو ىراخبلا يووم باتك مجارت ىلع نودم مالك

 167 قيشر نب دمحال كلذ نم

رج نب ده رفعج ىبال ةنسبلا ييرص
 ش 186-188 ىربطلا ري

 174 دوراجلا ىبال نوكوزتملاو افعضلا

 399 ةعيبر نب نمثعل ئسلدنالاب ارعشلا تاقبط

 910 ءاهقفلا تاقبط

 481 ىدامرلا وسوي ريع ىبال رهطلا

 500 مزح نب) دهن ىبال ةبقاعلا

 599 ديس نبال ملاعلا

 599 اديس نبال باوجلاو ةلسملا ىلع ملعتملاو »



 لال

 387 3927 ىليضالا هللا دبع دهم - لئالدلا

 411-454. تباث_ نب مساق م«

 258 :ىريجحطشلا. تنهبحل مكح نب ىبحي رعش ناويد

 186 145 ىربطلا دنت رفعج ىبال ليذملا ليذ

 2885 ةدبع ىوبا نب ناس ليقعو ةعيبر

 92885 ده نب مسأقل نكلمل نيدلقملا نع درلا

 41 احلا نب) 362. سردا نب. كلملا دبعل ةنودن زاعشاو لئاسر

 ميهاربا نب زفعجل ئبصلا كليلا دبع نب دمحا رفعج ىبا ل ةلاسرإ

 186 ىربطلا دهم رفعج ىبال ريصبتلاب ةفورعملا ناتسربط لها » د ظ

 155 درب نب ىدحال امهنوب ةرخافملاو ملقلاو ىيسلا ىف. :»

 395 نديز ىببا نبال هقفلا » »ب .

 نب ركب ىباو جاح ىبا نب ىسيع.نب. ىتشؤوم نارمع قبا هك ةلاسرلا
 ا دمحال.امهنيب. حالصالا ىف ناوريقلا ىبهقف سمخرلا ةيلبع
 226 ديز ,ىبا نبال رصتخ-للاو ةلاسرلا:

 446 444 لبخح نب دمحال مرثالا ةياور..

 1411 ةيعنلا نب قع نسصعلا ؛ىبال نارقلا ىلع ف نامظلا ىر .

 140 .ىنايبصالا .دواد: نب دهن ركب ىبال ةردزلا

 98 ىشوطرطلا ده ركب ىبال كولما جارس .

 4035 ديناسالاب ميقسلا

 45 ىولبلا دمحا نب دمحتل موتخحلا ماسلاو مىظنلا كلسلا

 129 دواد ىببال ننسلا

 91 نحمدا نب لدمحبملا »
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 اهيِع ىذيبتلا جوتاق نب دمحم سلدنالا خيرات ى. سبتقملا ةوذج

 ْ 56 ىديبزلا دهم ركب ىبال ةينبالا ىلإ عمج

 نيثدحمملا رياسو نيعباتلاو ةباحدصلا نم ىنكلاب نيفورعملا ءاهسا د

 914 لهس نب مسأق نس ىلهل

 519 ثيغم نب ده نب هللا دبعل ةيما ىنب نم ءافلخلا راعشإ ه»

 445 !ئديمجلا حوتف نب دمحلل نيحيحصلا نيب عمجلا

 486 ديحا نب بيبحل لازغلا مكح نب ىبحي رعش عيج

 494 ربجم ١» »د » »

 15 429 ديعس نب ةيطعل رفعإا ثيدح قرط »

 6 ديمازقلا ى ءا. نب. ميهاربا نب دمجتبل نيعم نب ىبحي مالك »
 56 ىدييبزلا ده ركب ىبباك ةساعلا نحل » ه
 553 حوتف نب هللا دبعل .ءاهقفلا بنتك نم لياسملاو قداثولا »

 957 ىجاجزلل ليجلا باتك حرش

 416 541) 515 505 451 179 ديهش نب: رماع ىبال راطع توناح

 551 520 292 215 178 140 114: 5 ىناهجلا جرف نب دمحال قئادح ا

 910 ةيوعم ملح
 مساق 974 289 :ىلع نب هللا ةدايزل# م املا

 نب فلخل ثرحلا نب رشب دهزو برش ةهضقاو نيفياخخا 0
 ١ 156 ىقبي نب دمع لاصخلا

 187 ىريمنلا ةبش نب رمعل نمثع لتقمو رادلا

 478: ربلا دبع نب تفيسويل ريسلاو .ىزاغلا راصتخا ى رردلا

 258 مساق نب تباثل لئالدلا



 1م .

 995 ديعس نب 'ىنغلا دبعل. صيخاعلا
 ٠ سييخ نب ىبسول تاارقلا يف 44+

 . 2-0صضماوغ ةفرعم لل نيبقفتملا ةيجامو :ىالخلا لياسم.»

  "5ىببرعلا نب دم نييوعتلا 85

  07رملا دبع نب فسويل دتناسالكو ىناعملا نقاط ديا نياق 450 475

 نومحتف نب دمححمل رفع وبا مافوا يلع هيبنعلا 65

 ثيغم نبال دجمهتلا 467

 ردع صفح ىبا بيذهت 249

 اين نب نميلسل فيلاوت 289

 005: يدر ندمت يول يبا ا
 585 ناحرس نب دابعلا »

 578 ىدزالا :نمحرلا دبع نبا قحلا ذبعل 5
 541 تاوخلا نب دمحا نب نحرلا » 2

 599 نيم نب ”ندحإ ]هاجر تاقبط قفو تاارقلا فر 5

 559 لبس ني.هللا دبعلا » ,» ب. ه

 / 60 ةرشع ىدحا نب نيسح نب دمحتملا 09
 44 دشر نب دجحت دهلولا ىبال 9

 78 ةرسم نب ديحمل ىناعلا ىف ه

 آ ةقث شويح نب ده نب ىكملا 3:
 37 نهنمز ىنا نب دمحتيل نيعلاصلا رابخاو دهزلاو ظعولا قر. »

 475 ربلا دبع نب نسوهل هلضفو ملعلا ناوي عماج

 ىرامبلا ليغتسا نب ده هللا دبع ئال عماجلا باعك برش ى مالك
 457 ةرفص ىبا نب بلهملل

79 
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 داو سنوي نب ناي را رصف نيرا

 ظ 69 نييرصملا .»

 64 سنوي نب ديعس ىبال سلدنالل لها نم ةعامج ثايفو ه
 7 ظ 19 سفوي 9

 205 سذوي نبأ ٠

 201 :ىقومشلا مهحرلا دبحل» تاا ارقلا نإ نىوهلات

 969 نوحتف نب فلم قئاثولا » د

 503 ىرجالا ركب ىبال ماسالا ىلخ نيساتلا

 450 بيهو نب) 544 :ئبضلا ةريمع نب دمحال” ةرصبتلا

 ىبحي نب كلب ربلا دبع نب ريع ىبال ديهيتلا بانك رصتخم ريصنتلا
 4785 ربلا دبع نب قسويل ديرجتلاب تاارقلا ملع لل لخدللاو ديوجتلا
 408 ثيغم نب سنوي ديلولا ىبال بيرقتلاو بيبستلا

 197 :ىروتنفلا ىبكي نب دمحال» سلدنالام ىلاولا نايعا ةيمست

 477  ىسوم نب فسوب جاجمعلا ىبال فيناصت

 410 971 سابع نب فقلخل كيلاتلا نع زجتع نإ فيرصتلا

 198 ىشوطرطلا ده ركب ىبال تايفالخلا ىو. ةقيلعتلا

 250 44 دلخ» نب ىقبل نارقلا ريسفت

 950 ىربطلا ريرج نب ده د

 409 مالس نن محي ٠

 405 مزح نب نعل لخدملاو قطنملا دحل بيرقتلا

 475 ربلا دبع. نب :تفسويل اطومللا ىف امل ىسقنلا

 949 قاسغلا نيسحلا ىلع ىبال لكشملا زييمتو لمهملا ديهقت
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 ديلولا ىهال ةيبتعلا لياسمل لياعتلاو هوجوتلاو حرشلاو ليصحتلاو ناهبلا

 40 دشر نب ده) 415 ربلا دبع نب تفسويل نارقلا ةوالت نع ناهبلا .

 146 ربلا دبع نب فسوي رمع ىبال ملعلا ناهب
 ال عبرات
 نايح نب فلخ .ىنب ناي .اهكولسو سلدنالرابخا ىف ريبكلا سيراغلا
 93 ىنشخلا ثراخ نب دمح<يل سلدنال ريرات

0 

. 

 260) 444 لدعملا نوره نب دمحا ركب ى

 : . 4في 1 راج ىراخمبلا دمحتي ىراخدب

 515 رهاط ىبا نب دمحال ذادغب

 115 ركب ىبال لا

 4092 0 ؤسود 2 لاربع ا عارأا

» 

 «ج

2 

 ٠ هللإ؛«اسيعانب .دمحا ركب ىباال» :نيمصمخلا .

 39 ىديمحا

 207 مزح نب ديعس نب دمحال لاجرلا ىف

 925 مكحلا نب. نمحرلا دبعل

 595 599) ١ 00 550 ةيقلع نبال

 ىضصرفلا نب هللا دبع ديلولا ىنال سلدنألاب ملعلل ةاورلاو العلا ىف
 151 ربلا دبع نب دهم نب دمحال سلدنالل اهقف »

 596 542 469 79 ربلا دبع نس دهن هللا دبع ىبال ةبطرق اهقف «

 396 549 79 ربلا دبع نب ده هللا دبع ىبال ةبطرق ةاضق

 45... ىربطلا ريرج نب دمحممل

 5 927 ينثحا ثراح نب دمع



 نال جاهت رالك
 5 5-5 ده

ل 6 564 قديس نبا ةزوجرا
 تد

 ا ٠١ ميحرلا دبعل ةزوندرا

 4 8 ربلا دبع نب فسويلا ةبامحمصلا ير ببامسمألا
 ب هيلين "5 و تواول ةقداصلا ءاننابالا

ه0 رذنملا 0 3 2-5 ىارشالا '
 ا ١ 

 35 دالكو الو ةارولل ىراضتلاو دوههلا ليدبت راهطا
 494 رصن نب ليقعل ىناغا

 ٠ تاكحالا طابتتسا ىلع ةايفالا 8 0

 ا ميم ري 1 دمج لقال

 نس ا ديل ١ را نب 57 2 0
 3 نير د كانا 1 ا عاقل

 نق

 املا از عفان ةارتيغي ا
 ديهقتو ةياورلا لوصا ةف ةفرعم ىلا عاملالا

 كيب سانا ىسوم ن نارمع ىبال ى 7

 “4 هين بخل ىنزعلا نب ةمسممل رجلا راينا

 د 35 درا ون

 ا 0 قل سال او ا و
 يدعي

 هيك <
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 11م8 1820ان

 4851 ديعس نب رذدل ةنايدلا لوصأ قياقح نع ةنابالا

 61 ىزارلا هللا دبغ ىبال تايسادسلا ثيداخالا

 558 186 شارخ ثيداحا

 405 مزح نب ىلعل ماكحال لوصال م اكحالا

 591 ريكب نبال نا 3 اكحا

 128 كاسر بال هايحالل باتك هب ضراعت 0

 4185 ربلا دبع نب فسوهل راصرال ةميا رابخا

: 

0 

 او

2» 

0 

 1531 يضيراتلا قسوب نب دمحم ةرصبلا

 140 رهاط ىبا. نب دمحال ذادغب

 154 ىعجيراتلا قسوب نب دمحتمل سن

 154 ىعيراتلا ىسوب نب دمعتمل ترهيت .

 154 ىعيراتلا قسوي نب ديحتمل ةسايلجس
 917 56 ىديبزلا ده ركب ىبال نييوحتنلا

 451 ىيراثلا قسوب نب دمحتمل روكت

 4785 ربلا دبع) 451 ىحيراتلا قسوي نب دمحممل نآرهو

 593 دهس نبال شفخالا باتك حرش

 411 ىسوس ن4 قسوي جاجتعلا ىبال زيجارأ
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5 5142 599 ::597 :551 559 

0 559 507 589 409 ...421 

 461 460 449 157 ةّيذب 1425 83

 83 ..471 481 .551١499

 920 .(لها نم) ةسانكس
 216 ركب رايد نم درجرانم

 169 (لها نم) :ليجتنم»

 518 (لها نس) :شيهنم#
 209 ةينم

 209 ةيخد لها نم

 514. ةيرماعلاب ةفورعملا ةينملا

 209 بجع ةينم
 269 بجمع ةيخم لها نم

 459 455.. 4592 ةيدهملا

 ناوريقلا دالب نم ةيدهملا لها نم
 426 409 9221.94 (لها نس) روروم

 424 158 (لها نم) لصوم
 506 لصوملا رايد

 959 هلود

 507 168 ةقرويم

 511 ةةروهم لها نم

 ن
 451 روكن

 251 0 روكن لها نم

 420 271.. 947.. ررياسين
 نإ

 466 ةاره

 589.. 117... .دخبلا

2 

 24 ةراء داو

 550 279 206 شا ىتاو لها نم
 1514 ةراجتلا ىداو

 104 44 ةراجحل ىداو لها نم
* 171169 214 920.9:5 299 456 
 591 501 491) 419 519 ىرقلا.ىداو
 . ,ن596 75-3591 طسأو
 540 219 67 سلدنالا روعث نم ةقشو

4111 477 5 
 9206 9265 201 67 ةقشو لها نس
0 291 296 502 505 529 340 

 417 419 511 518 549) 151 نارهو
 . 550 526 نارهو لها نم

 :-ئ
 595 (لها نم) ةرباب

 929 (لها نس) ةسباب
 424 97 ةيرسايلا
 4814 460.. 259 9 8.. نميلا

 ضف ديس 1. - نا سوير لاح هل ١ نرضأ ترد ضسين سل لاا جل اة رس يجي 2-

 9 3 د نفك موس سا 4 2 ١ 5 7 ١



 هج 52306

0 

 سف يدل

2110-0001 2010 

 559 ةدلافرم

1 

 01 59.. 57 45 49 59 58 14 رصس | 495) ' 449 نآربظلا رم
 112 111 101 95 82 77 71 60.. ]| 425 195 88 87 11 4 ذي شكارم

 128 49206 ١ 115 117 118:..١98 9291 (لها نم) ةيسنلب ليع رطيب رم

 9269.. 1719 178 89 طهار جرم

 37. ةه.... 3... 89811 ةيساا

 941 77 74... 75.. 66 65 55 ه5

83 ....199 194 ..157 156 157 

481 1759 1795 41066 159... 58 

594 991 950 956-955 907 6 

590 585 375 574 570 564.. 549 

1485.. 475 455 495 408 401 597 

 499 5714 5985 9256 9299) 499 485 أ

 194 15 81 57 ةيسرم لها نم

 559 ةيليبشا)

 ةروكب ةنيدم ةناشرم لهأ نم
 50 ف رجل | لويس 5

 346 قولا رويسم
 جاجتح نب مكحلا ىبا دجسم
 4148 ىغم نب تفيتخلا ريسم
 560 بهو نبا (عماج) بجسم
 992.. 91 80 78 75 792 55 قرشملا

5 ..117 195 159 4158 499 

5 999 985 965 9274 9716 979 

5 ...289 ..9935 506 590 595 

4 598 557 558 566..5559 567 

9 ..409 416 490 493 4929 

481 477 475 467 462 14859 443 .. 

497 496 495 83 

 144 قرشلملا رايد

165 

9 150 155 141 147 175 ..185 

6 ..487 209.201 210 214 

.916 ..954 938 245 985 9857 

5 365 9270 979.:9271 977-975 

.1 5053 511 ..517 5993518 

4 597 555 559 507 ..571 3589 

5 587 588 594 590 409 420 

.. 495 491 199 154 457 4149 445 

 4585 489 1514 448 ةذ4ق كلام.

0 461 462 404 466 .....469 

0 ..471 481 495 596 

 9293 165 1692 رصم لها نه
 45 ةصيصملا
 484 ةلطيلط لامعا نم ةيرق ةماغم

 481400 ةماغم لها نم

 217147 155 101 51 15 برغملا
8 ..954 ..9265 981 311-505 
 464 449 ةااي 7
 251 برغملا لها نم

 100 شيرق رباقم

 180 175 ةملس ما ةربقم
 9014 277 92185 42 539 ضيرلا ةربقم

 398 ةفاصرلا ةربقم

 119 97 95 77 64 45 9 8.. ذكم

4 1539 182 27:1 27:9 276 .92718 
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 591 (لها ن) 3
9 455 

 144 4 68 ابر ةعلق ا ند.

8 455 455 3 

 465 (لها نم) بص ةعلق
 74 ةيقيلج دعاوق نم ةنيدم ةيرملق
 475..ةلاويروا ةنيدم ىرق نم ةشويلق

 558 (لها نم) جةعزانق#
 90 (لبج) سطنق
 64 54 56 18 14 11 10.. ناورجقلا

 144.. 15في 151 119.. 114 112 8
7 188 ..214 226 971 976 501 
7 559 560 581 ....396 .451 
 459) 481 471.. 455 ةل6 4...
 581 579 298 ناورمقلا لها نم
89 455 

 كك
 469 (لها نم] ةئرك
 0 ا اي ابرق نانيعنك

 80 نانيكشك لها نم

 599 410 ةبعكلا

 927 (نصح) شرامك
 478 ةدينك

 35927 981 963 ةفوكلا

450( : 
 586 24 سلدنالا روغث نم ةدرال

 569 359 279 50 ةدرال لها نم
 450) 550 (لها نس) :ةسبل#
 488 945 ةلبل لها نم

 195 (لبج) نانيل
 2106 (ةريبلا وأ) 7

 469 45 0 ادني 50

 989 تنقل

 475 596,575) 509 (لها نم) نةوامل#

 ١546 481...959,182 375 55 ةقرول

 196 151 158 54 ةقرول لها نم
58 398 549 503 

 9287 (لها نم) نقولا

 هي نم) ةدراس
 30.. 28.. 97..... 96 95.. 99.. ةقلاس

34 ..52 70 89 98 100 ..484 

 401 411 565 558 554 54ه

 90 70 68 60 46 ةقلاس لها نم

411 506 588 526 506 286 5 

6 419 428 456 461 500 509 

 99 ةقلام ةبصق

 466 490 رهنلا ءارو ام
 90 طيرجم

 9296 995 طيرجم لها نم

 . 05 ىلسلا ظفاحلا ةسردم

 59 رودملا ةلهس
 358 9298 211.. 195 10 9 8 ةخيدملا

 0 ا 10 راب بحب

31 
1 0 

ًّ 

3 
1 
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 468 (لها نم) اسف
 3555 4 ريصم طاطسف

 491 984 144 طاطسفلا

 14 رصم لامعا نم مويفلا

 97.. ةيسداقلا

 597 256 191119 44 (لها نم) ةربق

 460 459 ة) 7. شوبق
 91..... 20:..... 19 15 12.. 11 ةرطرق

 ةقال.. 54 59... 50 94 5 .....

 59... 51 49.. 4ذ 44 41 7

88 61 13..65 83...79 ..90 94 

0 1085 106 114112 120 ..199 

5 151 1585 156 115 444 

55 161 165 164 168 175 14755 

6 180 181 185 ..186 188 

0 :19 198 919 3515 916 917 | 

8 221 252 245 9414 949 9257 

4 144 151 152 ..154 164 169 

18517617411298 195 199197 

9204 510 211 9215 914 918 

..993 9926 998 949 987 

8 ....260 261 971 278 9280 

5 ..904 514 398 5392 ..345 

7 589 558 581 591 599 3597 

 ة4قاخ 450 449 450. 429 1021

6 462 418 485 489 4992 509 

5 515 595 

 464 (ةبطرقب) ةقرب
 8 نورد نب ضاير

 420 دقرف .نوع

 497 ةبطرقب ةيزوا تنف نيع
 457 شبق نيع

 49 ةطرقب ىداولا ىطاشد نويعلا
 418 ةبطرق رصق
 587 ةطلابملا

 160 (لها نمر نقاب رق# | 276.. 98 274 279 201203
 98 ةنوسرق | 500 298.. 291 290 9279.. 57

 976 ةنوسرق لها نم يل 551 598... ج99 515519
 429 147 (لها نس) ةلطسن | 501..566 500586 555 548 7

 14 8 ةنيظطنطسقلا | 401 595 387 586 579 514 4
 496 ةقرووم ةريزج ىف ةدرق نيطق | 450 429 490.. 414 409.. 401.
 426 9275 نيطق لها نم 405 اق ... 455... 4859 41 .. 4
 104 ةصفق | 495 499 419 415 ةياام 112 405

 218 درجر انم ىرش نم ةيرق ىهو الق 551 508 506 504 8
 259 210 (لها نم) القلا | 66..69..89 65 51 ةبطرق لهآ نم

 515 ةنوذش روك نس ةئناسلف |1929 119 112 105 101 100 0
18 
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 ص

 511 1926 8 7 ةيلقص

 5406 9285 249 10 ةيلقص لها نم

 591 417 409) 964 45 اعخص

 2064 نمهلا اعخص

 ُّط

 ةيليبشانرقب تناك ةئنيدم ةقلاط

 416) 417 ةقلاط لها نس

 ةودع ىف بازلا ضرا نم دلب ةنبط
 58 سلدنالا

 566 155 58 ةنبط لها نم

 597 . . . . ةيجن ةيرق :لاهط#

 397 :لاحمط» لها نم
 974 210 151 138 90 ةشوطرط

 188 169 158 ةشيطرط لها نم

5 9850 9280 515 358 

 88 74 75 ةريبلط

 151 (لها نم) ةكنيلط
 98 75 69.. 59 51 19.. ةلطيلط

0 177 184 195 9290 391 996 

4 504 520 544 547 ..586 401 

7 459 

 107 400 44 59 ةلطيلط لها نم
 979 967 هذق 915 171 116 8

 555 قت 545:: 555 511 501 8
59 588 589 402 415 494 498 

7 115 116 11 4119 120 444 

6 9209 216 255 519 591-519 
7 549 .555 3069:5356 394.590 
 ل66 460 448 ةلخ 142.. 71
 .485..) 25308 تافرع

 20 رقبلا ةبقع
 555 (لها نم) اكع
 9296 قاع

 205 قانع لها نم

4 
 466.. 269 9247 959 150 ةبرغلا
 401 560 261 585 55 59.. ةطانرغ

6 410 470 
 4:10 4159 109 ةطانرغ لها سس

 550) 50 (لبج) ةرامغ
 ف

 469 (لها نم) سراف

 ٠ ١ 476 918 88 71 سأف

 . 449 978 250 ساف لها نم

 .. 499-451 594 طولبلا صحمف |
 450 594 ظولبلا صحف لها نم

 14 ةجورف

 268) 74 ةجورفب طابر
 سلدقالا ضرا نم. شيرف لها نم 7 410 505

 955)1958 99.. 97.. 95.. 10 ةجحفط

 ١ ١١ )549 ٠ 985 ةجنط لها نم

 قارعلا 18 69 75 892 85 91 92 ١95

 هت 25١

 لين يحب ني ا تي سدسوفم

 فاك ونون

 ما ديس ا
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 82 ديبز
 99 10 قاقزلا
 34 ةقالزلا

 410) 595 205 4114 (ةغيدم) ازرهزلا

 64 ناوريقلا نم عضؤم ةيدايرلا
 وم 7

 71 29,97... 154::95: 99 !١.. عبس

 ش 482 53.

 475 391396 275 ةتبس لسا نم

 154 ةسايلجس

 458 251 79 ةينادرس

 921 211.. 149 134 61 51 ةطسقرس

0 205 ..905 598 558 4514 4506 
7 440 419 01 

 142 90 51 ةطسقرس لها نم
1 155 210 914 991 9297 ..258 

950 255 256 969 278 .. 286 299 

58556 379 596 454 457 459 

6 466 4671 415 477 517 

 358 557 (لها نم) نةكس”

 469 دخقر يس

 14 (ةنددس) ةرومس

 354 (لها نم) ليهس
 104 102 سوس
 983 ةيقيرفإ سوس

 399 ناوريقلا لامعا .نم وس
 490 .ةسومس

4 

 ينس
 5719 598 969 968 955 65 ةبطاش

89 476 504 

 598 90 09 45 ةبطاش لها نس.
5 585 441 469 

 9259 206 95 89 792 15.. 4 ماشلا
8 515 518 ..445 466 

 495 269 ةنوذش

 92835 9925 64 44 ةنوذش لها نم
515 511 495 450 ..1448 465 596 

 328 ةئنوذش ةروك
 108 (رصق) بيجارشلا
 995 198 (لها نسس) ةيليبشا فرش

 156 قرشلا
 594 92854 سلدنالا قرش

 589 (لها نم) شيرش

 476 (لها .نم) نويرش

 258 (لها .نس) ريجعطش
 558 (لها نم) نةقشا
 34... ةروقش

 469) 158 108 بلش

 448 561 526 88 بيلش لقا نم
 3585 ناتنمش

 355 194 ناتخمش لها نم
 9296 275 (لها , نم) نيرتغش
 115 ةيرمتخش

 939 161 ةبرمتنش لها نم
 149 ىاي تيش

 409 (لها نس) زارهش.
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 254 (لحا نم) رزوت

 51 (رن) سنوت

 نم يلوا ل ةدرك ةطلاج

 144 ةبطرق نم ةينابنف
 1144 ةطلاج لها نم

 411 ةراف لبج

 979 (لها نم) ناجرجلا
 487) 595 (لها نم) فرجلا

 203 55 50.. 9796... 21 ةريزجلا
 494 465 138 ةريزجلا لها نم

 144 سلدنالا ةريزج

 440 سلدنالا لامعا نم ةريزجلا

 105 54 92 ارضغلا ةريزجلا
 909 194 رقش ةريزج

 156 رقش ةرد زج لها نم
 90 ريازجلا

 4857 سلدنالا قرش ىف ىنلا ريازجلا
 466 9249. 121 68 46 نايج

 140 118 68 65 نايج لها نم

5 165 997 2592 515 590 587 

0 453109 165 466 469 (560 

 518 289 6 2 135 راجسعلا
 75 نامرلا

5-09 

 446 ةيلاي 7 صمح ٠

 - 5 صقشخأ لها نم

 466 5 281 ناسارخ

 349 44 ارضخغلا
 22 لها نم) طخغأا

 945 قدنخلا

 د

 341 269 9256 168 189 65 60 ةيناد

9 426 459 

 99 60 ةيئناد لدا نم

 189 (لها نم) ةيالد

 2242064 ةبونلا دالد نس هلقمد

 511 قشمد

 : 455 ةفاصرلا
 954 ةفاصر لها نم

 498 954 ةبطرقي ةفاصرلا
 395 (لها نم) ةلكر

 4198 برغملاب 1 ةدامر :

 ., 458 ةلق ةداسر لها نم

 2 285 (لهانم) ىرلا
 597 456 ةير

 503:509.. 277 997 ةبر لها نم
 895 ةير لايعا

 277 ةير ةروك
 ز

 514 ةيرهازلا

 420 (لفا ىنم) دابز

 00 ااا 1 1 1 1 12 0120 12ة2ة2ة020ذ2ةز2ز12ز2ز2ز2ز2ز2زذزةزة2ة2زةزة02ز2ز2ز ز 2ةز2ةزة2زةزةزةزةزة2ة2ةزة2ة ية ية ة2ة2ية2ة2ية2ية0ي0202020ا0اياا ايو ينيج دا دع يوشع تش دور تا تنور و محا نق طولا حني طنوس ع 7 7 يسم هن اا يا ظآظآ1:9 "7 لا 5 ةيفعا 1100 | ز 1“ 5 202ذ11أ10ا1]10]11]ز]ز]ز|]|]|]|]|]|]|]|]|]| ]| | | | 01١ اطر

 1 ٠ 1 0 ١ 1 - >* 1 4 م ا ةح ِ ع

 تيسسس#ا

 0” ا

 أ
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 ارث

 975 (لهأ نم) ةتسبلا
 400 (لها نم) ةطسب
 410 سلدنالل/ قرش ىف ةنثشب

 552 ةبطرق ةيناببق ىداو رالكشب
 339 رالكشب لها نم

 400 591 (لهأ نس) ةجيشب#

 448 508 597 591151 1929 ةرصبلا
 151 نةجو ورطد# لها 0

 495 499 .505]469 99.251 سويلطب
 524 283 247 سوهلطب لها سس

554 558 569 450 474 487 599 

 445 كب لعب
 1925 115 97.. 96 85 47 45 دادغب

0 144 185 189 9216 217 ..918 

7 .989 501 506 508 39217 

 421 .. 420.. 416 402 569 55ال.

5 455 462 466 492 493 

 407 3414 5157 ذادغب لها نم

 259 ةرسقب

 40 ناجح ىرق نم ةررلا ذوذلب

 440 ذوذلو لها نم

 8529 181... سلب

 599 54 51 سلب لها نس
 959 ةلتعاب

 137 70 56 55.. 54... 55... ةيسنلب

89 205 201 240 245 214 9290 

0 555 5854 3883 4141 ...412 

465 (299 517 

 |١ 907-901 205.156 ةيسنلب لها نم

 254 ناوريقلا لامعا نم ةئبدم ةوزقخد

 ىبب كل ةبوسنم ةيرق رهاط ونب
 14 رهاط) 444 (لها نم) نةتسينب#

 245 روصوب

 44 ةيقد رفأ دالب نم ةئوب

 446 ةئوب لها نم
 454 ةنأيب

 451189 113,51 ةنايب لها نم
89 1455 (499 

 565 559 1925 75 سدقملا تيب
 ند سلدن الك دالب نم ةدلب ةريب

 500 (لهأنم) ةيرملا لامعا
 455 (لها نم) ةريب

 ت
 50 ةنركات

 70 ةنركأت لها نم

 ْ 1 188 ترهأت

 456 279 488 ترهات لها نس
 515 151 ترهيت

 407 (لها نمز زيربت
 4350.. 556 9859 74 ريمدت

 88... 13.. 68 45 ريسدت لها نم

8 150 158 514 418 446 48 

 506 469 454 455) 979 290 ةليطت
 261 219 2418 4175 ةليطت لها نم
9 999 596 418 465 

 88 (لهأ نم) ناسإت
 151 سنت
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...469 470 ...471 ...474 4719 .478 
89 ..4835 485 ..486 487 490 199 
 ظاق.. 544 500 497-496... 495..
55 597 

 54... 51... هه :سلدن ال لها نس
1 69 65.64 ..66 67 ..69 714-70 
7 88 102101..98 ...104 
5 106 146 118 192 150 :.151 
0 158.141 168 172 189 185 
4 195 198 ..200 2014 ..9035 
...4 9205 209 210 9212 215 
5 ..994 9226 2592 954 938 939 
.5 945 247 951 ...957 9260 
41 267 971 975 976 ..978 
9 981 989 985 986 287 ..994 
5 298 500 502 5014 ..508 541 
989 515 516 ....517 591 598 
9 551 556 ..557 558 ...559 | 
 د: | 5379 509 564 565 569 545.. 41

419 591 588 585 585 580 9 

1495 494.. 495.. 420.. 418 7 

440 4571 456 450.. 421.. 06 

469.. 460... 456.. 449 448 45 

483 479.. 469.. 465 464.. 53 

491... 490 489.. 487.. 486 488 
597 595 5 

 4771 476 55 (لها نم) ةدنا

 401 (لهذ نمز ةيكاطنا.

 . 947 زارهال

 قزق 869 65) 969.. 959 ةلاويروا

 ةبطرق نم ةينابنق نم ميلقا نةيلوا#

 114) 214 ةيسرس ىلبق نم ئهلايا»

 99 28 (نضح) شربنا

 989 هيأ

 ب

 485 (ةيسردب) دمحا نبا باب
 35 ةهسرم نم نققيرثلا» باب

 968) 59 ةجاب
 9254 4171169 151 135 ةجاب لها نم
5 9710 976 990 295 568 505 

 8517 سلدنالا ةجاب

 517 ناوريقلا ةجاب
 . 515 ناورهفلا ةجاب لها نم -

 96 (لبج) رتشابب

 182 ةنب لها نم

 448 (لها نم) ةرتب#
 .9711 287 214 150 120 59 ةناجس

7 999 559 578 399 599 
 156 190 92 79 40 ةناجب لها نم

0 250 955 276 9757 295 909 

580 555 409 4929 465 499 501 

 15 طيحملا رحبلا

 14 رسجيرب
 999 259 ةجرب

 20ظ2*ظ]ظ205011110757 0 1 ]1 تعدل



 الإ

 ' 55 طيسبلا
 35 نتبئاوبلا

 357 68 تنوبلا لها نف
 296 202.484 154 ةرببلا

 (ةريبل لاقيو) ةريبلا لها سس
6 110 175 202..201 210 9259 

5 999 559 356 588 394 ..400 

 500 469.440 4ِْمأي 5

 9294 ةريبلا' ةروك
 588 ريسدت رظف نم شلا

 528 214 شلا لها نم

 328 277 سلا لها نم

 1444 4109 85 65 45... 56 ةيزملا
1998 ..156 155 177 495 945 

14 275 989 595 597 ..539 350 

8 555 561 575 5706 589 ..585 

4 599 207 458 499 529 531 

 919 182 458 ةيزملا لها نم
 489: 599 248) 560 بكييلا
 192.41 40:5 سلدنالا

...15 ...14 ...15 16 17 18 91:19 

9 95 99 ......51 ..59 55 56 37 

 54.. 51.. 50 49 47 ةلل. 59

69.58 65 ...66 :67 69 71 13 

4 77 78 ....79 .....81 92:91:85 

5 98 99 101 109 ..4104 105 

6 109 ..111 ..115 ..444 ...1417 

.148 ..193 194 ..195 199. ..130 

 151: 4150 ش4 1592:.,435 1ةقد

.. 15 160155 169.....161 165 1614 

168 ..169 .....4179 474 175 1706 

5 186 187 188 195 ..1914 195 

.496 198 199 201.0 ..902 204 

5 ....9209 219 ..2185 916 5217 

.991 .995 994-..9935 .997 9250 

1 959 ...955 954 156 ....937 

. .958 ..959 240 945 ....945 ..947 

8 981 959 ...9356 .958 261 

.909 9365 .969.963 979.970 
 2ظ]'0آآثطق 9218... 977 975.. 4

...1835 985 ..986 ,.987 ..288 

. .9289 991 999 ...9935 904 295 996 

8 500 501 ....502 ...503 504 

..505 506 ...... 541 515 ..515 ..516 

.511 ..518 5198 591-590 ..597 

9 557-551 558 ...559 .541 349 

5 5148 .549 550 5955..559 ..350 

9 560 561 563504 ..367::.566 

570 ..571 579.573 380 

1 582 :585 485 ...587 388 

9 591..590 599 ..595 597..394 

.8 ...599 ..400 402 401 ..409 

 418. 417... 416... ةفق 0

...44 ....490 424 421 450 ..451 

54 456 ...457 .458 459 ...442 

 450... 449 146... ةطلي.., 445...

 451 456 ةقق.. 154.6 455 ةقل..

.49 460 .. 461 ...405 :404 465 



 "ا

1111 [0011 

١ 

 سلدن الا نغت ىصقأ ةنوبرأ 12

 شكرأ 512 55

 116 95 ةجكسا

 502 255 2014 116 ةيحكسأ لها نم
5 518 569 ..597 400 458 419 

 197... 1926... 79 77 42 ةدردنكسالا

١ 206 205 156 154 155 1539 8. . 

405 589 557 515 286 8 

 408 388) 90 ةنوبشأ

 912 (ةئوبشالا وا) ةئوبشا لها نم
 56 56 59 51 50 95:94.. ةيليبشأ

5 66 80 85 ..87 88 98 100 

7 149 159 156 165 ..195.175 
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 4447 زيرضلا ىبلكلا ىتنؤم ا. ٠5 اجمحلا :

 2 نيس ا رس يل 0
 1498) 1459 ىماغملا ىدزالا ىبحبي 101

 رافصلا نباب فرعي ثيغم نب ده نب هللا: دبع نب سنوي ديلولا
 1501 ىسيع نب دج » د

 هللا دبع نب سئوب نب دهس نب ثيرهخم >:2» >» ه»

 1500 رافصلا نب ثيفن نب هللا دبع نب ثيغم نب دهم نبا
 1499 ىقاصرلا دوعسم نم سنوب

1 

11 



 كي ١

 14914 ىناهلال) 1488 . ىسؤقلا رصم .نب ىبحي

 بيلا نب دهبع نب ريغم نب ناربض ب ربجم > د
 1489 هللا دبع نب ىسوم » » : ركب ربا

 4495 ليذه » د »> د

 1494 .ىناورم ا ماشه 2# 04

 1496 قرزا نب زيرعلا دبع نب ىبح# :نب مايهي 7 0 أ

 1497 ىيللا) 1505 دسا نب عوبرب

 1380 ىشرقلا ىعوبربلا

 1807 ىرماعلا بلهملا نب ديزي دلخ هد

 1504 ىرمالل دلخ نب ميهاربا نب رسي
 14505 ىلعي' نب دمحا نب ىلعي

 41506 .ده نب ديعس نب شيعي نيثع 0

 1457 ىرغثلاب فورعملا ىردبعلا ميهاربا نب نسوي جاجملا »
5 0 

7 

7 

 هه رفض >

» 

1 2 

 2 جاجمحلا 2

5 

 4458 ىفدصلا ملسم ىبا نب ىفلخ نب دومح د»

 1440 نيفس >»

 .. 41 ىحابرلا نميلس 0

 ْ 1415 نوريخ نب هللا دبع »

 1 4ا4) 1449 ىرمخلا ربلا دبع نب دين 5080

 يزاضنالل سيدع نب نيضرلا فيعني زيزعلا » د
 يسغألإب ةريغ ببر نيةييقسوي دج اعلا >. د

 هيض مابدلا نياب فرعي ىدنالا



3 1 > 

1 

 1476 ىبراحتملا بيبح نب ديعس نب ىبحي

> 

2 

2 

20# 

 ئه

2 

» 

 ئه

 و

 1475) 1475 لاطب نب سيل

 1414 ةرطف نب لاله » د

 1478 ىرهفلا دجلا نب هللا دبع د

2 

» 

», 

8 

 1411 ىسيع ئِنا 8

 1479 ىكيلاب فقورعلا لهس نب ليلجلا د
 1480 ضيبالاب .قورعلا نمحرلا »

 4481 دوغسم نب د

 1482 ىري رجلا زيزعلا »
 4471 ةماشلا نباب نزعي ىففثلا كلملا

 1485 سيق نبا مه د

 ظ 1484 رماع نب. قوي نب رمع

 1485 . ءراجهحلا ىراصنالا سند نب ىنغلا

 د

 د

1 

 1487 ىسيقلا ناريع ني ديزي نب لاله نب مساقلا

 4486 ريصقلا

 1499 ذياع نب كلم

 1400 ىرازفلا. دهاجم

 1405 ربجم

 4456 ىدسالا ددرد نب دهم.

 1454 قزر 2 2

 1455 مكعلا وبا ليقو فرطملا نبا 22



1 
 1405 ىنوذشلا نب ليعمسا نب دومح“ نب دهم نب بهو مرج ا وبا

 «ج «

 «ج «ج

 1405 ةرسم

 1406 ىسسلدن الك عفاف

 1407 ريذن 0! ندا اليفلا د

 ى

 لاقيو ىول وبا ىراصنالا ميحرلا دبع نب دهن نب نيساب ءارغلا »
 .4509 هاول وبأ) 1579 00

» 

 2 0 ني »

2 2 

0 0 

2 
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 اهيفشالا نب تاج قباب مساقلائبا نب. نسجلا نب رصن
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 1579 ملعملا نبا
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 ٠ ئيهيتلا ةرفص ئبا نب دبسا نب دمحأ نب بليسلا مساقلا 1577
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 1511 ىثمللا .ةديبع ىبا نب دمحا نب ملم غدي ١
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 4378) 1547.:ىردبلا# نب دهم » + دهم »ا
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 1355 سيق نب ددب) 15ه بابحلا ىبا نب نراملا وبا
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 989) 296 بجاو نب رمع نب بجاو نب ده نسحلا وبا

 2092 احلا حاضو > م مساقلا د
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 500 ىباسلا » >» ه
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 1249 رفعج ىببا نب رماع
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 1148 دابع نب ليعمسإ نب ده نيترازولا

 1125 ءامسلا ءام نبهللا دبع نب ةدابع ركب »

 1192 ىنيعرلا عسهلا نب جون .نب ةدحلع >:0>» نسحلا »

 29 نب 1945 ليجا نب سابع
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 1945 ثرحلا » د

 1246 ورمعبن» >> لصفلا »

 49/7 سانرف » ده .مساقلا .»
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 ىرمال رفعج نب هللا دبع نب ده نب هاربا نب هاد »0 و

 9و6 لورعشلا ىلا او ذى ذى اسر وكنب

 001 ىرتب نب دمحاأ » » » ىدهس +

21 



 1885. ىقرلا للا دبع :تنب ةيفص
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 775 ئربربلا سوسناو نب نميلس
 89 ىوايجلاب مث ىنالوخلا كلم نب جمسلا

 830, ىدارملا دواس ندا ىييؤطس تالا 52

 وباسل نعل نا ساد
 859 نمحرلا ديعا ٠»

 1565 دهس نبأ

 8357 يدارملا "ىصاعلا نب هيبا د

 844 ىراصنال هللا دبع نب نوطبش

 أخ موي

 ١848 ىسلدنا بيبش

 849 نييعرلابينيزرشبا نب ده نب برش نسحلا أ

 845,:لهس ني بيعش
 ا 841 ىسلدنا جوكش

 846. ىبشاهلا بيبخ نب روكش ديمحلا دعا
 . 845 رهمث نب ريش هللا دبع »

 849 لضفم » 9

 852 دعاص نب ديحا نإ دعاص مسأقلا 5

 852 عغبرلا  نسحلا ين يطا

 397 دوعسم نب ديعس نبا فلخ نب فقاص نسعلا 5

 ةريمع نب لصفلا 5 لصفلا نب نمحرلا كبع نب حابصلا دعا 1
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 كلل نضيف ع ل ا
 80 (ىقانعلا اضيا لاقيو) ىقاصال ىبيجتلا هللا دبع :
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 وأ) هتيلبلاب بورعملا ىشرقلا ناورم » » » .ه»
 814 رسع نب تاج » بيطلا 2

 805 نايجلاب ربي نوحتف و د نمط
 812 ديعس نب نولحدف » » »

 4599 سولاف » » وبا

 815 زازقلا » ه

 84 كيمو قراحدم » د

 158 جرف رب دي >>

 819 ىبصحميلا) 890 ىدزال دلخم ىبا » د

 نلا دبع نب كلم نب نورقم .نب نافع نب نورس ....»
 : 849 ةدعتس ١» برفح

 818 قاقشلا نب لزاخم » »

 821 ىقفاغلا نسحلا نب.نيبلس نب رين م ٠
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 895 نيزم نب ميهاربا نب قبح ٠ رد
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 نمحرلا دبع نب. دايز. وهو. نوطبش دايز وهو ىمخالا دايز هللا دبعوبا

 751 .٠. . ..ةرشأن نب ريهز نب نمحرلا دبع نب دايز نبا

 759) 5755 رافصلا نب نميلس نب دمحا نب دهن نب دايز

 هايز نب نسحرلا,دبفسوم نيوطش البز ايو 0# >, ه١ هو
 734 ىميملا ةغبانلا » »

 759 ىلع نب هللا ةدانز

 755 ريشب نب ديز

 1527 ىريرجلا ديز وبا

 750 ىلكعلا .ىمهمتلا نايرلا نب بابخلا" نب « نيسملا »

 757 ىبكسكسلا دصاق » ه
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 856 ابا نب هللا دبع نب ملاس

 840 ىمهمتلا ركذف نب ةربس

 7380 جارس نب هللا دبع نب جار

 81 جارس نب هللا دبع نب جارس نب كلملا دبع » «ّ م

 181 ىزج نب دعس

 786 ىنابعشلا) ظ 784 ريثك نب ديعس » » نمثع »

 رساجي نب ناسح نديم يري سلط نب كاع » 2038 07
 785 مركم ه»

 855, ميهاربا نب نادعس

 8927 ليعمسا نب نودعس

 -وهف بلاط, ٠» ه.
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 757 نانم نب .ليذبلا نب دواد

 7538 ليعمسا نب سارد ةنوميس وبا

 740 ىاورملا صفح نب هلا وذ

 739 ىسلدنا نونلا وذ

 ر

 741 ةيوعمس نب نسزر
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 745 ىنصلا كايس نب ..دلخ

 2746 فادنلا نباب فرعي ديعس

 747 دحاولا دبع نب ىسيع

 748 ىفقثلا) .. 750 ناسيك نب ذياع نب ىبح#
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 749 ىالكلا 5
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 708 حوفنملا نباب "فرعي دمحا نب ديعس نب قلخ
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 7149 ىناه و و #9890

 720 ىغيطقلا نوره“ فايح» اب

 722: شربالا سنان وهتشملا ”نشوينيدمت, والا داز# »

 727 ىردبعلا هللا دبع ند دمحا نماهللا دبع نب صيلخ نسعلا

 ْ 794 ميهاربا نب ليلخ

 , 795 ئةسبلا دييحا » »  ديعس و

 1577 ىسلدنا ىفدينخلا
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 هو ْ

 1595 ةجالقسع نب صفح وبا

 ىنالوخلا ىسيع نب نميلس نب ىبحي نب رمت » »
 065 ىسيع نب نمهلس نب مبا نب ورمع نب صفح وه ليقو

 660 ىميمتلا ىقوللا صفح نب دهم نب صفخ

 092 ىركبلا ده ند مكح نسعلا وبا

 084 رامع نب ذابه كليك |

 85 ىقثعلا) : 677 دمحا نب مامح

 ةريمد نب لصفلا نب نمحرلا دبع نب جابصلا نب نودمح نوره »
 8-0 2011008 ىسيقلا ريخ ل 8 ركاش

 085 ىضاقلا نودمح نب دهم نب نيدمح

 1559 ىلفصلا شيرمح نبا

 (دهن وأ) دهف نب ةلظنخ نب ورمع نب هللا دبع نب شنح نيدشر »
 687 ناعنصلا ىابسلا (نايق وا) نانق نبا

 ٠ 689 ةإس نبا بشوح

 691 ىريبلا . . . نب ىح

 679 نايح نب نيسح نب قلخ نب نايح ناورم »

 671 ىئييجعلا ليقو ىمدخالا دابع نب ةويح

 672 ىمرسعلا سماللا » ٠
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 ٠ سوزخملا مزاخ نب ده نب مناخ ركب 735
 » بوبا نب دلاخ مالسلا دبع 695 '



 نوو 5 5

 647 نيسحلا نب بوقعي نب هللا دبع نب نيسحلا
 ظ 042 ىلجبلا هير دبع نب نسح

 1899 ىعجسالا ىلع "1 فب ونا

 ها ياللا يله نب نوما قع وبا
 00 58 69 فنزويلا رمع ف نسحلا نذ رمع نب نسحلا

 ظ 4095 نصح نيا فورعملا بلاغ » ٠ وبا
 657 بلاغ نب نيسح ىلع د

 00 ووعي ىلع ب 859 ىروكتلا ف د 1 هوك »

 8 دل "ا - 41591 نوجرف نب نسحلا وبا
 5--09-0 658 ارقلا ما فرعي ده > «2 1 ٠

 605 ةركس نبأ 085 ىاسفلا دمحا نب دم نب نيسحلا ىل
 .قورعتلا ىفيصلا ةرايف ني نييح + ٠ لإ ها
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  ىراصنال ٌبيرع نب دج نب بيرع »» » . » 50
 هيه ١ 648 ىراصتال رشبم 5 لي ىرح ١ + ضافلا»

 1 646 لبان » » د

 : 654 لبان » د

 هنا ,نباب ىفورعملا ديلولا .» مساقلا «

 657 نيزم نب ميهاربا نب ىبمحي نب نسعلا
 : 056, ىقاجبلا بوقعي >. 5 7

 ا يدان زاد ديوي نيستا لومي نيا للسملا ٠
 1394 ىراسيفلا نباب فرعي ىريمدتلا صفح وبا

 ها ىلسلا ناس دس يب

 دي



 هزعو

 088 ىسيفلا نكرلا فبع نب رحلا

 0230 قياس نب ثرحلا ورمع وبا

 669 ريحالا نب مزح برهو »

 020 ميركلا دبع نب بمصهو نب « 2« «ج

 نن1 ناسح نب هللا دبع نب ناسح

 0060 ىيلتسلا مالسلا 8 ا

 663 ةدبع ىبا نب كلم » » ةدبك 19

 665 ىلذهلا راسي » 2 ه»

 1549 ئحصا نب نسحلا وبا

 040 دادجلا ببودإ » 0

 1555 ئقربلا »“ ه» 5

 051 طائسلاب نورعملا ناسح نم ىلع 2

 555 نوربصج 2” 8 8

 652 صفح » 2 2 2

 004 ليبحرش 0 «

 050 مصاع نب نيسح

 ةمقلع نب اذه. ند .بعكح نب ملمس نب دوي > قط

 049 ىفقثلا ةرم نب ىدع نب ملسس نب بابخ نبا

 656 . . . . هللا ديبع نورس نأ نن نيم

 نب هللا دهبع نب دمع“ نب دمه و لع »ر يع و
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 655 ىدهيزللا ساد نب قه نب: ةروص ىببأ نب مشب



 0 اللا ب 047 ىكم 19 دما ريم هلا دبع وبا

 809 ىسدع نب نيل نم رااتفسولا نب, دعم نب ,رفعج لسفلا د
 915 نيرزم ني ريجاربا ني لحي

 619 بتاكلا سوي » «
 6026 ىبالكلا ةهصلا 55 ةئوعج برجالا »

 , .١ 898 رانج نيب نسحرلا دبع نب رمامج
 ْ 5-15 625 ةدبع ىبا نب روهج مزحلا 0
 1 , هوي ولفلا نيابي تفيرعلا رييجتلا ده >0 0 دج د
 00 دس يس روهج لدا ه8 » مزحلا دي

 895 ةدبع ىبا نب رفاغلا دبع نب ىببحت نبل

 لس ىلا نب بوس 00 نب ماح ْ

 هل ْ 038 ده ا مسأقلا 5
 7 060 87 ىبلتلا سب رعلا ىبا نب لطخا نب دماح رصخلا

 - 2002608 نوحديس » د

 675 ؛زازقلا نباب فورعللا# ديحأ نب بيبح
 676 ىريجطشلا ١» > د

 676 نيترازولا وذ رماع » .» هللا دبع »

 679 ىروغلا عاب نب ةبغع ب ةرم ةدمب ىبا 5 ٠

 فرعي ىنيعرلا ماشه ا ا يلق نب  جاجح
 690 ىومالاب) : 5 0 ذبول نب ةديدح

 يب



 هرعاب

 1564 ةيلقثا نبا

 006 ىساذجلا ةفالس نب

 607 ىماذجلا :ةمالس نب ةباوث
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 ن9 بيلا رارع نيو ريزا#

 618 ىمهابلا سيردا >» د مساقلا وبا

 690 ىلهابلا سيردأ ىبا نب نيفس » ه

 0935 تيغ د6 و كلش ١

 621 نوخبتف م

 1569 :ىسالا# ةيشوولطلا خاج نبا

 1576 ىفرجلا

 650 نمي نب قاحج ظ

 : ٍ 02 مكحلا نه نورم نب زيزعلا دبع نب ىزج

 ا 899 مشاه نب زيزعلا دبع نب ملسا نب دعجلا

 دمحأ ىلإ هيمن نك نك نب ديخا نب مقارب نب زفعج نسحلا »
 616 جالا نب نسا ا

 ىلإ افلا ليعمسا ىلع ىبا وو

 615 نيب نب 0 نإ يفعج ن ند هللا دبع » د

 نيمدع» م

 614 ىفححصألا نبأب فورعلا بج احلا نيود ويحلا»# خل ظ

 ْ ايس ىئامللا «» ..-ىبأ

 6008 هيي عهبرلا َ :١

 610 . ماذجلا قارشا'نب ديعس با



 ... دميديرر نوي 10040017 نبج ىلب :سحررلا دبع وبا
 نر هاو 0 هل داي وشلل ىمعالا ردع

 1504 14 قعر ىالوخلا » وبأ
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 - ١  3نو ..
 فجل امم

 00 ايل 2 9 2 3

 «رسالسيبب يراد با دلل يللا: ”
 4 كو كا و , 4819 رصف ند 322-

 0 هع نك لادا ويششلاو > ها ل

 « اهتايييافلا ىلا نبيا اويل
 يسع جب مم لاو راكب

 اطياف 3 0 0 5 ديلا 4 - د 2, و ا 5



 ةرعم

 518 ىسوم نب كلم نب عبصا

 579 بيعش نب بالغا

 51 ىلاماغلا رجاهم نب ضوفأ .

 580 بلاغ نب ةوما صاعلا وبا

 بيرع نب ماشه ليقو مشاه نب يلاص 2 لا ا ماس . ١

 يمسلا نب ملاص نب نمهلس نب بويأ نب #2 نب رابجلا دبع نبا
 561 ىرفاعملا

 564 ىرملا لماك نت“ روصخم نب رصن نب .نميلس .ند بويا
 562 ريصن ن+ 12 تتيح 2 0

 د دوا
 598 دمحأ نب ىقاب نسعلا «

 599 ريغتشي نب ىبعي رماع ىبأ » 2 3

 595 شارخ نب جم“ :

 157 جرفلا نب رح وبا

 بوثيلا نبا ناسير نب .ريحب نب نمحرلا دبع نب ريحت
 594 رمش نب دهف نب ورمع نب نادعس نبأ ئ

 596 ىججابلا كلملا دبع نب اربلا ورمع

 1875 نايلزبلا

 597 نئمعالل راشب

 وى
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 5و0 ةذامح نب رشب هللا دبع »

 591 دهحت »+ » نسعلا
09 

 و



 ديلولا »

 ةغغ

 558 ىرقاعملا دنرفا نب دمحا نبا ليعمسا
 يي

 5 رهاطلا وبا

 ندردم 0

 مساقلا 2«

 نسا ٠
 41519 دهس نب غبصالا وبا

 ياكل ع
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 هدو :2/رايسفلا وب ىو
 540 ىدانملا قحسا د

 ةؤا ةيمأ »

 545 ليعمسا نب ردب »

 519 ىبيجخلا ريشب ليقو رشب »
 ليج ىبصختلا ليعيسا نب هللا'دبع نب لهس »
 55 ىرداعلا ىشرقلا ىلع نب نيحرلا دبع »
 850 .ىراجتمعلا  ىقب.نب ده نب ىشيع »
 200 4و 4 ويليوولللا ف هانع

 547 ىوغللا ىلاقلا مساقلا

 554 بجد نب رماع نب ده »

 ير

 555 سراوفلا !ئبلا دادع هد

 .. وانو: لسقرسلا ليطروف 7
 1 549 ىسانكبلا ديعس نب دوغسم 2

 ٠ ديم نيام ليعيسا نب لصوم ٠

 و

 548 ىبصعجلا عفان نب دواد) 5192 ليلخلا نب عمصا
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 »٠ عبصا نب دشار 7 515

 514 دوس 2

 45و زيزعلا دبع »+

 7 ل15 ضزا دحر:



 درو

 /78 هماشلا نب ايركز نب. نيتي نبادمحا

 180 ىروتنفلا حرفه »008228 ه

 177 تلا جو صفو ج8١ ةجاوع نب د

 0559 مثيهلا نب سردأ

 578 ىرجا بيبح نب) 560: ناقفلا ١> ..>....:ىلع وبا

 ىسيع نب كليا دبع نب نمحرلا دبع نب رخص. نب ةماسا
 ٍ ١ 852 ميهاربا نب:قحعسا

 51 ةرسس نه »ا »ا »

 5 ىدانملا ليعيسا » -..»

 554 رباج » . د

 1501 مايخ م هه ا

 ةؤز ناياقت». »ا: »

 556 قرابخا ىنيقلا حسا نب ةلس 0 د ظ

 557 نيخرلا دبع.نب :قح#ا:ديمحلا دبع »

 558 ىثيللا ريثك نب ئبح#' نب ىبح# نب ؛قعسا توقعي
 508 ثرحلا نب دسأ

 509 ىابسلا نيحرلاب دبع » د

 570 مشاه نب) ئ 881 ةطيلب نب دعسالا

 زيزعلا دبع نب ملسا ىضاقلا نب ديعس نب دمحا نب ملسا نسحلا

 نب ,نتعلا نب هللا 'دبغ نب ماه نب زيزعلا دبع ٠> 5 .ادعجلا

+ 

 د

» 

 514 ورمع نب دعجلا ند ملسا نب دغجلا

 57 ةرهق' نبأب فرعي ىصضاقلا ىلالمالا دمحأ نب ليغيسا ديلولا »



 جاد فيستا , 7 » س

1 25 

 4-0 ديوس م«
 2 -م : . :

 رعب ىرمأل ديوب قاسيفلا, ىدزال 0

 0 03 ةةزيغبلابإ با يع |ياصو نب: ةيايثي اين



 ت6

 342 'ىلظسفلاب :قورعملا جارد نب دهم نب دمحا رمع. وبا

» 2 

0 

2 

2 

8 

 «ج

ِ 

2 

0 

» 

27 

 266 قرزر

 2528 قنيعرلا

 367 لالحلاب فورعلملا ىفقثلا هللا ةدايز. نب

 ١ 541 ىدغس

 5357 ةيفاع د

 070 متيلا) ) ٠2501 هللا :ديبع »

 نبات فرع ىسنلبلا مث ىراصنال/ هللا دبع 5

 554 ناورم وبا ليقو ردب نب » » د

 ديعس نب نيثغ نب نحر دبع اهذم» 9/4“ و
 557 لاصحلا نباب ' قزعىنالوخلا هللا اقبغ نبأ

 هيه نب قيس شحلبتاا» رب هللا دوج ايلتدج»

0-8 

 3217) 547 . ىكلظلا 'ىرقملا

 ملاس نب ريذح نب بيبح نب هبر 7 ده

 505 ىيخللا زيزعلا د

 3355 ثراولا .»

 - | ةده قيفعا د
 2308 ىمهتلا رمع 2

 263 ىمميمتلا درو نب رمغ 0

 548 اردنغ بقلي)

5-8 

 559 مساق 5



 461 ىنايبلا عبصا نب مساق نب دهم نب مساق نب دمحا
 (ش ىرهفلا نطق نبا كلملا دبع) 402 0 0

90-5 0 00 » 2» 2 

38 3 8 

 5 ىقنزلا نباب فرعي سانيا >2 ىف
 053 ا نيفس نب رفعج ني >5 ٠

 ادق 6 :

 ا

 ادامصما

 - د2 مي 1

 .٠

8 



 رفعج وبا

 ترسو

 ديهش نبأ ىسيع نب دهم نب رمع نب كلملا دبع نب دمحأ

 457 نيترازولا وذ ؛

 444 ىبصلا ةريمع م0058 ها 5

 ة58 نوره وإ 3 هدد هد >

 442 ىتبلا ىلولا » ٠> ١»

 456 شدابلا نب فتلذ نب ديحا نب نلف ع+ د

 454 ليشرمط نب فلخ ماد »د د

 458 ىشوطرطلاب فورعلا ىتبسلا »اد' د

 457 مساقلا نب ه> د7 عه

 444 ةماسأ نب رمع » ه٠

 48 ىرفاعملا دترفا » 2 م >

 446 ىئالدلا نباب ترعب ىرذعلا سنا * ل

 44: لالبق نباب قرعي ىادمهلا فلخ 5 » >» ه

 ظ 445 روفصع نب هللا دبع » د 2-26

 1449 ىرعبلالا روضصخعم نب وريع »

 452 هللا نوع » هد

 همك ملا قسيع 7 ٠

 455 هللا دبع نب 3 د

 455 ىعوطملا ىرونيدلا نسابعلا نب لضفلا » ٠

 ىيرهابلا ئديغلائطوم نب نمحرلاه بع ني مساق >0 د
 460) 459 زازبلا ْ

 ىشيلقالل سابعلا ىببأاب يىفورعلا ىسيع »: » ٠» ١»



 اد اير الفيفي فاما يدم
 ا اع تاي نأ جاب ةع ىش (04

 اركنق © 65 وة ' سابعلا وبا
 ان ب دع نا 1 صدر طف هيي !امللل 8 اةييام.:(أنم

 426 نوديز مو و525  للولا د
 0 2 ير ل 3 1 مال

 ل 5 « « «

 رف أ ادق 00 ريف د ايلا د سعب

 2 : 1 مف قيل : امسي اليعملر 7

 503 نباي فرعي 3 3 :ن ةلييع»
 نوف 02 م ١

 0 وي وس 5 ا بديع

7 7 7 

 مسي رامع وب , د هللأ دمحا 1

 35 - نسابعلا »
 نيكولا 2

6 7 

0 

 «ج 2

 30 وم 2 دهني 0

 0 - -- # 00 , رباع 00



 ةزكا

 471 ىرقملا عيبرلا ىبا نب دمحا

 «ج

2 

5-8 

0-4 

.« 

 401 نمحرلا دبع نب) 400  ققتكر

 هللا ديبع نب كلملا دبع نب ىبحي نب ايركز

 405) 409 نوحرلا دبع نب دايز

 ىمخللا نمحرلا دبع نب دايز نب ده » و

 414 ىليجتنما ىفدصلا مزح نب ديعس

 448 بلاغ نب » » ه

 415 ىمخللا ريغشب نب فلخ »
 409 415 ىراجسجلا ةدعسم » د

 410 يرافغلا ةرسم » د

 هللا ديبع نب نمحرلا .ديع نب دمجا<نب نمهلس
 401 ىناورملا رصانلا نمحرلا دبع نبا

 408 ىجابلا 0

 406 ىرملا رصف نب ٠
 414 دادعلا نب لهس

 416 ىناورملا ناوفص ىبا

 405 ىسيع نب ىلع نب رهاط
 404 باطلا نب فيرظ

 451 دياع

 450 ىنيعرلا عسيلا نب جون نب ةدكلع نب ةدابع

 450 ردب نب ليعمسا نب هللا دهبم

 419 ىراصنالا هللا دبع



 هر
 595 ىدزال دمحل نبا دمحأ نب دمحا رفعج وبا
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 ىبا 5 0 نسل 2

 ب قا 0 2 ركحب 2

 0 5 تا أ بوم 1 ٍ ٠

5 0 
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 0 ا

 5 0 ا 3

 حرعو

 404 ىفرشلا ده نب ميهاربا قحسا وبا
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0 0 2 00 
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 «ج «ج «ج «
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2 » 081 0 
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 0 » ركب
 3 يآ
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 سابعلا

» » 

 482 ىدارمللا »

 599 ىيبيجتلا شيبح نب دمحا نب نورم

 501 نيرزم

 590 ىريهبلال دوعسم

 524 ىطسف :ريسلا

 529 دهازلاب ىرعي ىدومصلا) 595 ىبطرقلا د

 ديعس نب منركلا دبع نب .فلخ- نت نوره

 5026 ليس 7 0

 597 يناسغلا دمحا نب ماشه

 228 ىرجديعلا ديلولا ىبا 2

 502 ىنيمالا نب ميهاربا نب , ىبك#

 5031 ىنبطلا ىمديمتلا نيسكأ نب دم م 00

 محازم نب ميهاربا نب دمحا نب مزلف وا تكن

 550) 1500 ضهبا نبأ

 580 ىوغللا ديس نب نآبا نب دمجا

 .» >» 'لصفلا

 « 2 مساقلا

 75 اقسلا.نباب فرعي .دمحا نب ميهاربا ٠ د
 578 ىليل ىببا نب) 374 سنجدع »ا >

 ده نب ميهاربا نب فلخ نب ده » 2



 دا 00 ظ
 ' اا ةدو ىريبل نمل دالخ نس ميجاربا. ْ
 ا مبسلا ناب فوغي ةرخ 2 ل
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 522 5 ون 0 2« دايز 2

 0 ا هام قابلا بيعت لعل 2 0 قحسا ه
 الي دهس اني ا ا ةريعأ ارم لد

 "را تير خب "دوب ركاش هيد ف
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 مي
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 ظ : ىجافغلا 34 ع لبر قم د 2-0 8
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 3 ىسيفلا ناردع نب "ليزي وب لاله كي
 ّْ 481 زازقلا ساب ف 2غ هول ل 0 م 100 ا
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 دوو

 رامز 810جم مات خان

 1ةقه ىراجتملا ةنيما» نبا

 اان6 رشبلا نب ديعس نب نمثع نب نابا

 8501 رخيد نب ىكسيع » »د

 ش 505 ندزم هيف

 421 نورم نب رمع نب كللملا دبع نب نابا نب ميهاربا نمثع وبا

 188 دوسأ نب دمحا »> >»  قحعسا »

 1456 دادجلا نب رع و 320

 481 ىاعبشلا نايثع نب ناهي رز نور” 2

 489 لقولاب روبتللا ىنسحلا ىولعلا سيزدا > د

 490 رباج نب .ىحسإ ذ د

 492 نمباآ » د 1ْ 22-0

 404 ىريبلالك نارمع نبركب » هد

 405 ىلصولا » -> ه

 499 ى وجال دل «



 عما ا هليهل 0-0 يأ
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 ع
 تح ؟

 كنيخ خي كي

 جا

 ان ل و

 بي 1دقإ1) هبط اسلم اه

 ديلا قت 1 0

 اميه الإ وم تيب تداولا علا .ةليبح ةيما رم

 بنفق لاك اعين هير ويقال ةهيعدمير انبي بيسي الج

 ا



 نال : 261.158, 178 *)

 و. اهركذ دوعشم نبا" نا نايح نبا ركذ مهم ةغس ثيفوت(#)0: .
 " « قينلا بانك

 نع ىورق ةيسلدنال ةملغملا دهم كنب ةمجمعلا نيغلاب ةميلاغ '-1891- ظ
 « هل ءاشنلا باتك ىف مساق نب ةلسم اهركذ دهازلا كلم نب :عبضا
 ورمع ىبا ىرقملا ىأ لع اهلك تاارقلا ةدرملاب تارق ةناعير -1592-

 « هعم اهربخ تركذ دقو اهزاجاو عبسلا جراخ هيلع تارق مث '

 نسوي هيقفلا كتخا اغلا <" فشوب نب ىبحي كنب ةدطاف -1593- 

 انو ةبطرق :تدطوتسا ةعرو ةهيقف ةملاع ةلضاف ةريخ كففاك. حي نبا

 ةارملا شعن ىلع رب ملو ضبرلاب تنفدو م[8 ةنس هللا اهمحر تهفوت

 ةارسا نا اهنع ركذ ديز ىبا نب ده اهيلع ىلصو اهشعن ىلع ءىر ام
 ام دعب كلذو ةارملا تكحدضف ايش اهتركاذف موب تاذ اهيلع ثلخد
 ضرالا نم نكرلا هللا عفر دقو ك.عدضت ل .ررلاطف ةكم :تريبسا

 ىكحو هللا اهمحر تقاس ىتح دعب كحست اهرإ ملف ةارملا تلاق
 نيا ملسلا دبع (!)ايا ىل تلاقف اهتيتا لاق انيلا لخدي ناك رمش أيناع
 . تاب نبا اردا مل ول تلاقف ىردا ام هللاو تلق ةدرابلا رمقلا تاب

 هيلع دللا ىلص ده ةما.-نم ىنا تدتظ ام رمقلا
 ىبا تحخا ىمحخللا ةعيرش نب ىلع نب دمع تنب ةيطاف -4594- .

 امقزاجاو هخويش ضعب ىر ده ايا اهاخا تكراش ىكيبشالا ىجابلا دهم

 « هدي طخ» ةتياور عيدج قى ىريبلال سيطف نب ده اعم
 هللا دهبع نب نمحرلا دبع نب دهن هللاب ىفكتسملا ثدبا ةدالو -1595-

 (1) نص
1 



 دا 00 : رمال تاما اهبياوق ثلدس و

 1 يعم لياخ هل ت يا اييفادا املدإ
 قو اهرعش نم تدشنا ةبيدا ةطانرغ لها نم نحزن -1588- 

 :؛ تلاقف اهتبظح كل هذاق اهتفهبخ ناز 2
 ”ةراشالل ةقفس كرز ىق لس 3 اغنلاو

30 
0 

 3 : 0 م 0 لاشرلا مب 5 مي

 ينص فنيا ا لأ - 5 ب
 يللا ةدلدت 17 1 هل 2 3-7

0 



 ٍ هز (41. 152.158 م.

 لزغلا ةقر ةتقرف تارفلا ءاس تّتقس علا :نغلا ككفالخا ؛:هلل

 لثملا نسحأ نم تدغو تدجهناو هعدادد تراغ نمر عشلا ف توهيشا

 لسالكو ضيبلا ريغ لسنلا نم دلي مل دفبمملا بصضعلا ةدلاو ناك نم

 اهركذ هنلا دبع وبا لاق ةروبشم :كولملا جادين ةرعاش ةيئاشغلا ' -18885-

 اهنا لاقو اهيسا:نرعي ملو دسار نب نيحرلا دبع نسحلا وبا سيئرلا انل
 ىاجبلا ىلع وبا :ستاكلا ىدشنا لاق انذشتاو لاق اجت تناك

 ضراعت ةيرملا بحاص ىئرماعلا ناريخ ريمالل ىف ةليوط ةديضف نف اهل

 ناطلسو زع كاواء دق كارشبو ناريخ كدهعب ئفوإ دق ريخلا كل

 ناهرعت# لواو

 نافوا ناتو ربصلا نهطنذ فوكو ى...طا نعطتس اولاق نا عرجمتا

 نازحا هنس ىئنعجمت .شيعف الو مهليحر' دنع كتوملا الآ ونه: امو

 ٠ ناير رهزا رهدلا ضورو قينا مهلضو لظ ىف شيعلاو مهتده
 نارجمه للصولا ىلع وش الو..انع ىوهلا ىلع باح هك دعس ىتلاسل

 نانفا نر ةوطس ىف كسعننعا امك ل . "وا ناني وطسيو»

 (*) ناك يك قارفلا دعب 3 نونوكي 6-10 قارفلاو ىرعش ترفل ال ْ

 انباكصا ضعب ىندشنا ةيما ةرعاش سلب كل ةبوسنم ةيسلبلا -1586-

 ١ اهببا راذ ىب ركب ىهو اهرعش نم
 ضايب ى انسح درولاك ةدخ بيبح ىل

 ضار: ةولخخلا فو نابسغ نئاغلا نيب وه 11181
 ىضاق ملاظلاو مولظملا فصتني ىكقف 0

 .:« نال اهركذا ال ةعطق اهرعش نم قدشناو
59-- 



 كري لكؤ]. 152 ». 152 ؟)

 نب ده هللا دبع وبإ يندشنا لاق اهل دشناو مزح نب ده وبا اهركذ

 ْ كلاقف اهطخ ةارما تباع دقو ةيفصل قر جا بز ميس

 يرطسا مظن“ ين ردلا كيرا قوشف ىرشقا اهل كلف ىطخ ةبئاعو

 ىربع#و ئقرو ىمالقا تبرقو اهطخ» دوجست ىك ىفك تيدانو

 ل :رظنا اهل تلقو ىطخ اهل ودبهل اهتمظن ثالث تايبان تطخدف

 7 « ةخنس نيثالث نول ىهو عال نس رخآ ىف تبفوثو لاق

 ةرعاش ةبيدا ةجاحلا ىبلشلا(1)ىلوُصُعلا بوقعي ىبا ثنب ميرم -1584-
 ' «اهلصضفو اهتيدل مشدحتو بدالك ءاسنلا ملعت تناك ةروبشم ةلزج

 عبرالل دعب ترهشو ىدييحلا لاق ةيليبشا تنكس اليوط ارمغ ترمعو
 » (*] ىلهبشالا 1 ن عغبصا اهل ىندشنا لاق ةثام

 .. لهلهلا توبكععلا ا ميو ةجحح قيحبس كلبا نم ىعجكلرت أصو

  لبكلا ريصالا ىف اهب ىئشمتو اسعلا لل .ىعست لفظلا بيبذ بدن

  اهيلا سكو رهئاندب اهيلا ثعب دنبيلا نبا (نآا) ىنرجخأو لاق

 لبحلاو سنال قطن تزح ئننا ول لبق نم تهلوا'وذلا ركفتب ىل ام
 ليلاو سالخاللى رصعلا ةديحو ايو نامزلا اذه ى فرظلا ةدرف 5

 لئملاو راعشالا ىف ءاسنخ تفقو عرو ىف ءارذعلا اميرم ثهبشا

 ١ هيلا ثبتكفو

 لست ملو لصف لل تزدب دقو لمع ىفو لوق ىف كيراج# اذ نم

 لبق نسا تهلوا اسو ىلاللا نما ىقثعت و تمظن ىذلا ركشب ىل ام

 ٍلطع ىلخ نم ىثنا لك ىلع اهب ةيهاز تحجبصا ىلح#  ىنتيلخ

 (1) هطبضو هبعك اذح ص



 نزال 00 701.151. 1528.

 هلال نودي هايف روهشم رعشلا فيعض رعاش سلدنالاب ناك لاق

 دشناو نسعتسملا لثلاو ردانلا ثيبلا هنايبا ىف هل. عقي ناك هنا الك

 [0 نع ل يدل فل و يلا ىعي نبا ىلعا

 ثعب دقو هلو رساع ىننب مانا ىف ناك ىشرقلا ىعوبرملا -1580-

 ءاسورلا لمع ىلا صاجاب

 بعكلاب نشت مل ىراذعلا ىدث اهناك اعبس صاجالا نم ثثعب'
 بقرتل اهقانعا تول هابظ اهفصو ثئسحا ثنا نا اهدامحاو

 ةفصلاب ركذ نم باب

 نب هللا دهبع هنا ىبعآا بيدا رعاش ىسلدنالل وصلا مالغ -1581-

 مبصفلا مالغ ليق اييف ناك ايناس ملو رابجلا دبع نب ده ىدهملا
 ةليوط ةملك نم ةرعش نمو ةعامج ( مهوا) هنكالو

 مقسلا نم ىبسج ىرب دق !م .كيفكي ىبلا ابدعتسم ىنيذعي نماي ئ

 مكح نمو ضاق نم ىسفن كيدفت ذصتقم ريغ اضقب ىل تيكح

 . مثرلا سكلا دعب تدبات الل انجمش ىل تجده ةبطرق رصق اي
 ميدلاك دوجلاب اهقرن اهنكا انسفالخ ايف تدهع دهاعس
 ملحلاك رهدلا ىإ تمحبصا دقف اهيف هتلود ىدهلا كليلل مايا

 يصاب انلا باهشك قزامو بظش ىذب هيك اسف شعا ناق .
 رابخا دل ركذو ديهش نب رماع وبا هركذ بيدا رعاشلا مجانلا -1589-

 ظ + نسحلا نب دعاتم عم
 ل

 طخلا نسحب ةفوصوم ةرعاش ةبيدا.ىنزرلا هللا دبع ثنب ةْيفَص -1585-



 ' 5 هز (161. 71

 افصاو ةيور ريغب لوقيو كحدضي لعجمف هيف مه امب ريخا سلجمملا هب
 هفصو افلك امل

  ةنحملا للم نم ةحيلم زامهتيعادف# نيهبدالل م

 هنجو نم قرطت ةلقمك تبكر ةدرو:ى ةسجرن
 - باوجلاو ةهيدبلا عيرس ناك ةنوذش لها نمر عاق ىَبصْحَبلا .-1579-

 وبا مكاحلا ىنربخا ىديمعلا لاق ةيرماغلا ةلودلا "ىف اجمهلا يبق

 . (دمح#) هللا دبع وبا ىربخا لاق ىربقلا دهن نب دحاولا دبع ركاش»
 قودشلا رعاشلا ىجبضعجلا نأ ناتكلا ىنباب فقورعلا نسحعلا نبا

 مدقناف مايللا ضعب اهب دم ةديصق ىو هفأات ىش لوبق ىلع بتوع
 ”رذلا نس لقا“ اماؤقا لماعا اهنا ليلقلا ذخا ىلع مال

 رهذلا ىلع نّيعي ىش نم دب الو ارصفم فيك هذخا: مل انا ناف

 انل' ةوور. كلذ ىلع ىئبصحبلل رعشلا اذه نطا تنكو ىديمحلا لاف

  لاقو ىوخنلا لهش نب دمحا نب دهم بلاغ وبإ طساوب هيندشنا ىتح
 نب ده هللا ديبع وبا انا لاق ىتفاللا نميلس نب دمحا ركب وبا ىنربخا

 نس لاق ىلوصلا ىبتي نب ده ان لاق ىنابزرملا ىسوم نب نارمع
 ارْبُعلا ىبا رعش لثم ارعش لوقي ىافدلا نارهم نب ديم رصم ءارعش
 ٠ :نينيبلا نياذه ديجلا رعشلاب نس: هل دشناو اديج ارعشب اسيا لوقيو

 رذلا نم لقا ... اماوقا ..داصا امناو .لهلقلا ذخا ىلع مالك
 رهدلا ىلع نيعي ىش نم دب الو هتمرح اليلق ذخاء مل انا ناف

 ملعا هللاو نيدلبلا (لضاوتلا ةدشناف هبحاص نع هعيس امهدحإ لعلف لاق

  ركذ ام ىلعو هنع اهدروا . . . . ةحيبق ىجاها ىددع ... . ىنكلو لاق

 قئربخا دمحا نب ىلع ده ابا نا . . . نارهم نبا دهم نع ىلوصلا



 نون 0701:1711.

 ةيِسدلالا رككديزا قليب

 نسعلا 1 هل ىندشنا يديبجلا لاق روهشس رءعاش ينايلزبلا -437:8-

 بورغلا ليبق ىتا رطم ىف. سلدنالاب بيطتملا فلخ ىب :ميهاربا

 ميعس ىلع ءابسلا نوفنج ثكب مي... ليصال ناك

 همغ نم. ليللا اجد ضافف قربلاب هذذوت .سمشلا , ىار

 هيف حرش بابك هل روهشم ىوححن اهيضو. ميجلاب ىفرجلا ..:-1576-

 « هيلع ىبثاو مزح نب دهن وبا ةركذ ودعنلا ى ىئاسكلا بابك

 ةرعش نم اذودشنا روكذم رعاش ىسلدنا(1) يفديخلا -1877-

 ادعبا نيكاسلا . . . ناك دقو ىدتهاف دعسا ىلع ىوها نم :فيط ىرش

 دما .مماخ ملفت, ايوفنيرإكد يلو يسع ول .٠ ناك ىتح ىدجرلا دلتا

 اديغا ةماقملا ... . . . . . تدسود ىفناك تيفافكا ىندسوت

 ناك ىوغللا نعلا .نب دعاص .العلا ىبا بحاص ىرهبزلا : -1878-

 ايما :ناك لاقو اديفش نب وايام لا ةركفاف 8 اهكف ارعاش اييدا

 مهعرساو(*) . . . سانلا عبطا نم اذه.عس ناكو بدكي ال نارقلاب ظ

 غم هلو مهنم هاجلا لهاو رصلا لاجر نم ةلزنس هل تناكو ةبيدب ةباجا .
 نب هللا دبع وبإ  ةركذ راعشاو رابخا بيارغ دعاص

 ايل ل مومف

 ناكاف نب هللا دبع ابا 1 ديهش نب رماع ىبا نع ىدسارلا نسحلا وبا
 ءاهحتفاف# امهاقص دعاصلو هل لآق مث ةدرو ى اهتكرف ةسجرت لوافت رعاشلا

 - رظسإ الف ىريبزلا لكذ ذإ كلذ ىلع مه اينيبف لوقلا اميل هجعي لو

 (4) يمص
 ا



 ةزكع (ن1.1507. 1917 *

 قنا ىديمجلا لاق هيبا نع يدلي بيدا ىدارملا :نبا# .-1570-

 ١ انف ايبا نعد , .!: :قرمعلا دوه” نم" نضقع نب هللا دبع دي وبا

 2 لاس حابصالا عم وبحبو هميسي نيطاسالل عم... 0.6.

 رط. .دلا ميسن احبص ةمداكو اهبيبح دعرل اليل ةرطاعك

 وه دنهلا ةدلاوو ؟اميترالا قي يب اك روهثم رعاش دنيملا نبا -1571-

 « هباب ى روكذملا دهم نب نرهاط#

 جرفلا ىبا ىضاقلا ىف ةرعش نسو رعاش بيدا ملغُملا نبأ -1879- 

 ظ اهبلوا ةليوط ةديصق نس راطعلا نبا
 دعبلا ةضبق ىف. قوشلا رهسا ثابو دجتن لل نحف ايدجتن قربلا ىار
 دجولا بهل ىف عيدوتلا ةريج ىلع ىدنلا دي هتبلق ابلق جيلاعي

 دجست الو هن باقلا قاغش دقت ةناو ريفز الك دعسم .الو

 0 6 معو هاو . ف الو دجتل اقوشت تاقرابلا هتقطنا اسو)

 ةيرماعلا ةلودلا ىف ناك .رعاش. بيدا بئاكلا ريصف نبا . -1575-

 دقو(! )ىربربجلا نبا ى هل اندشنا ىديمحلا لاق اهيف نيفرصتملا نم
 كسملا ةحيار نم اعادص اكشف ةرازولا ثيب لخد

 دض هل كش ال تناف هتفلاخو كسملا كفلاخ

 درولا لعجلا تاما يك هشافناب كسفلا كتاسا
 باتك هلو هيف مدقتلاو بطلا ملعب ني روهشلا نم مثيهلا نبا -1574-

 دهن وبا ةركذ اهعفنار بنكلا لارا كم رهقاقعلاو مومسلاو صاوحخلا ف.

 « دمحأ نب يلع

 )4( ع



 هن (ل61. 170“

 نب دمحا هلعل همسي ملو ةيلع ىنثاو مزح نب ده وبا ةركذ شفخالا

 « ملعا هللاو دباب ىب روكذملا دهس نم نابا '
 هل دشنا رعاش بيدا ليلج ىسلدنا ىضاقلا ديعُس ئنا نبا. -456ة-

 اهلوا ةليوط ةديضق نم هل هيقفلا ىسويلطبلا نمثع نب هللا دبع ده وبا

 كرابوج نم يىفيخلا عالت' اوساو قرات ريغ قوهلاو .قكرت "م

 كيارتلاو ملا ندب مهتكيرت ىتش اشحو مهاب ىحورد اوحارو

 باتك ين .داز روهشم ىوحتن(1)نييدّبعلا ىلوم قيرط ثا. 18652
 تّدخاو هنم تليفتسا تادايز ةيطوقلا نب ريغ نبا دميحيتلالاعفالل
 «:مزخ نب دهن وبا ةركذ هنع

 ععوس ةلخر هلو ةبطرق لها نس روهشم ثدحدم هللا نوع نبا -1506-

 وباو ركاش نب ميهاربا مهنم ةعامج هنع ىور ةريغو ىرهشقلا ركب نم
 « ىكنلطلا هللا دبع نب ده نب دمحا رمع م

 ةثامعبرالا دودح ىف ناك رءاش بيدا ىرباهلا نودبع نبا. -1567-

 ىريخلا ى هلوق الل ىدنع-هل دجا 3 نهللا دبع7 وب| لاق اهوحمت وأ

 ندبح أيس قرشا ريبصلا أس اذا ؛ ىفحيو» هلظن مالظلا باوثاو .متي#

 مساق ةهنع ىور دوسالا نب ليلخلا نع ىور ىسلدنا راغلا نبا -4568-

 « رصن باب ين ةياكح هل انركذ دقو ىبطرقلا ينايبلا عبصالا نبا
 ةرعش نمو روهشم روكذم رعاش ىلطيلطلا لّهصف نبا -4569-

 .اهدح يل ترغص ادق وهلا اذه ىرت ام و7 ةلآصو تمرح نم ايا
 اريفذب !كفلار نازل لح .3إ كللا ةلابجت او لوقا "د



 هزم ظ (761. 150 +. 150 7:)

 رضخا كسامل نم : مهعند هب ستكم ؟ كينا مايال اندهشتو

 رثبتلا لذجكسلا كعض هب كحاض تنا ىنلا ضورلا كل ناو

 رمعأا اهب ريدتل افاد كناو اه....وص كنعي 7 ادام فكيعس

 | رفس ريغ ادغ رهد ىو ربستو فياض تنا ام لثم وتشت كناو

 27 رصقم ريغ ليف ىحدمب ىناو هلها ثنا ىثلا لسفلا كل ثن..
  معقبطو | عيصا نب مساق ده ىبا نم عمس ثدح“ ةبلعث ن دإ -18561-

 + ظفامعلا ربلا دبع نب ريعوبا هركذ

 | رغب عحخنم روهشم رعاش :ىسال» ىسويلطبلا (1)عاج نبأ -41569-

 دمحم هللا دبع وبا ىنربجا لاقو ىدميحا ةركذ ليطيو حدمفاب كوللا
 ردع ابا ةلودلا رحهف رعاشلا حاج نبا دصق لاق نوبشالا رمع نبا

 اذا نيا هل لاق هيلع لكدو هيلا لصو ايلف دابع نب دمحم ىنب دابع

 3 ىنقاناب لاخلا نإ عاج نبا لاق . . . سعلا بكرب تررم
 («) لاقف داز م اهيف انبابحا. ىسعف

 0 بييرع مهند اهب لع لالطالل ىلع ىجوع ىناد اب

 ١ اهناعم ف ىعمذ لبسا فهك وا مهدعب شبعلا بهط ضف وا :بيط: وا

 اهيدبي نيعلا عمد نكالو ىدبج اهردساو ىقاوشا منكال ىنا

 00 مكحلا مايا ىف ناك ةيبرعلاو ةغللا ى ماما(9)دهس نبا -4565-
 رم: دلجم ةثام وحسن 0 بائتكب قورعملا باتكلا ةغللا ى هل

 كَ باتكلا ةيبرعلا ىف هلو ةرذلاب متخو كلفلاب ادب سادجالا ىلع

 .يلاثك ديف جوتي تاكو باوجلاو للا ىلع ملعتلاو مالا باعكب
 )4( 0 (9) هطبض اذك
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 رشنيو قوشلا هيف توي :مهض اسيداو حابصلا انو خاص كانبف

 ةمسا ملعا ملو هيابآ دج ىلا بست نم باب

 مالكلاب رهصب بهذملا ىعفاش ملاع هيقف ىراجمجلا ةنيماع (ىنبا) .-1888-

 مزح نب ديح# وبا ةركذ نارقلا ماكحا ى :باتك هل ةرابتخا ىلع

 « (*) هيلع ىنثاو

 مرغلا ةركذ :عانم) رعاش بيدا ىلقصلا(1) شي ريح نبا -1559-

 ىلع نسحلا انا ىضاقلا هب دمي ليوط دهصق نم .ةرعش نس دشناو

 ةرشع نب مساقلا نبا

 لجتي ام ملظلا نم ولج# ىده جارس هيار ةريصب ىكذت ايصاق ايا

 لهسلا. قاح ام هجفص نم انلباقي ههفس نود ىذلا ملعلا لبج ايو

 رعجلا ةفص ى اهئمو

 لزبلا اهقشاقش نم ماغلب ثمر ايم لثم ديزاو دقح نم طيغت

 و. لحي الوهو ىدنلا دارول واحهتو ةئفس بطعت وهو ىتخبت كذال

 لفق هفصاوع نم انامز هيلع هبابو اباب لاسالل راق

 لجر هلجارل عطقت ملف كنعو ةنيفس لك لجر هدع عطقتو

 لغد وا ضخرد عيبلاب ةرد اذو ةميقب عابي ال,رذ. فكملعو

 لكا مهل لايح ىف [بويص# لدب ىفتكا ال تارف بذع هنا ولو

 ةرعش نمو: رفاش كييدإ:ةينفاكلا نعيم نبأ -41560-

 رذ وإ هنم ذحف اعيمج» نسحعلا كل روغملا نييساهلا شيرع اي الك
 رصبلا لاوس ىف اظح نسعلا نم ىرا امو قهنالا ضورلا عم كارا

 (1) ةيجحعم نيشو هارب فئلوملا هبتك اذك
 6 ٠



 ).7 109 .61*( 0٠

 7 اهناما: لهف ضيفي رحب اهعسادم تلاس دقو ىنيع ناك

 اويتدلاو لاصالا انرامغا لادغت !اذكو هيانبا' ىلك'.نامزلا راج

 ل مهتاماه قى. بهشلا ايناو ةمحام رهدلا فورصو:فرولا نيب
 ش اضدا هل دشناو

 ًاهتيدأ ةاّيَحلا هان انناكف اهبيعن قرو اهتساحم تقر
 اهديلست اهييلس بلب ىلو ةلقمب مالسلا ىدها اذا. اشر

 [اهتادن نونلاف كنوفُج ضصغاو اهظحل ةسادم نم نكالو ىركس
 هل دشناو

 عسا نم ىسالل الل هي ىل ام لوطي ناسزلا ةضراعي ليلا
 ة دعسالا موجنن هيف اهناكف ةديجا ىلا يعتد ممر 7

 7 ظ باتك ى : ين ةركذ رعاش بيدا راخفلا نب هللا دبع وبا -1556-

 0 ْ نصغ ىف منغملا رونلا ركفي لل....ابصلا ين قرافمللا بيش ركنتسما 00 ةرعش نم دعناو يملا

 ىنس نم نيرشعو ىدحا و تنك ناو ىقرفم بهش دجحملا بلاط نطا
 ىلاعملا ريثك رثاف مظات" ىزاغ ميكح فرش نب لّضفلا وبا .-4557-
 ْ 3 ةيلع ءانثلا ف بنطاو جيمعلا باتك ىق نفل هةركذ رئايلاو
 ةلوغا م

 - نظن بكاوكو ' رالف بل ا ميا 3" . . ١

 رطقي ال هنا الل ةادس هلبي مالظلاو جراس ليدلاو

 رثنت دوقع وأ ردححمت عسد ل ابصلا (1) هقراختسا م

 ٠ (4) هتراثتسا هباوص اذك
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 رددلا ىلع ترز دق ميامكلا ىه هب ىدثلاف انصغ ىكدق ناك نا

 رمق نعو سيش نع كيط ىنغإو (رهز نعو) درو نع كيدخمب ابر
 رظنلاب سانلا ميعن ناك ثيح نم هب تيقش مكى ظحل اللا لتاقلاب .

 يتفلا ةركذ ديجم رعاش عيلب بيدا راطعلا ند مساقلا 6 -1558-

 همارغو هدجو بفصي هل دشناو

 قارشالا انسي .ةلازغلا لثم قارحال رجاس لازغ ىباب
 قاشعلا يناوجب براغمو قراشم بوبجلا قوق اهل سيش ٠

 قاربلا ةرغتو هيفشرم ىف ...... دار رد مظنو ق..ءلا رثن

 قاثيملا ٍدقاعم لجأت هبو هطفلب لالعلا رحسلا نم دقع

 قافشالا دي اهحتاصت اهدي ىنعارض هيلا تدم دقو اله
 قارشالا بياعست .اهترئاك اهقربو اهدعرب مامغلا ميد
 قاسال ىلع تلاس :ىبجتس ىه» امنا امس: لهنت ىغما ام

 ْ ْ هلثم قر هل دشنأو

 لوسر كاوس ىفلا ل ىل امف ىتيححت غلب يذلا مهسن اي
 ليلع .دايفلابب ل سبححص ينئاف ىبع يرطلا ليلعلل لقو

 ليتق  عولصلا . . ... ......رسو ىوهلا ىف كنهبو ىنيب اس رشنيا

 'ء هلثم خىر هل دشناو#

 . (*)جرفلا هب ةقرعلا لل افك دم ول ملا هجاوما ىف بست نفل

 - هلك رحب متعيس لهف هلحاوس هيف تقرغ ىوهلا رعب

 جيمدلا نعال يدهو بواقلا يلج يسن هظمحل ىف ىوهلاو ى..رلا نم
 جمج اهل تسيل هلياسم امك بدك الب لفغ ةعرش ىوبلا نيد

 يلي ىوهلا باب ىلع ولسلا صخدش الو يتوشملا عيش ىف لخدي لدعلا ال
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 ع وج وأ" مقاوم ىف ..ل دنع لاح لك ىلع مقاوها انا

 و .افيه اهيف فاصي ةعطقأ ي ا متر

 000 0 ُث باهشلا اذ ...اك ةاترفش تدقوت(4)وهم لك

 0 ّْ يت بكر نك رانك رأ زال ”قوف تشرف ذم وبف
 0 17 مطاربا قحسا انآ رمال رحبتسي هلوق نم انضيأ دشناو

 0 ا ىف 5-2 ىف هب ادبا ىلدغلا ربمالا نب ريمألل لق

 : . 7 عاردعلا 2 ىو قرزااب ىنتجحملاو

 يدلل سل ضومو مرح ىححضلا ودي كرعم يف

 فرم كدرجاب ند اهل لعجاف يسار ةافعلا لاما تكاح
 . (ةزادج زبر اولول مسادهلاو ا ا و حادملا ىلع 'رثئناو

 ادفوتملا دب كعدلا هيك تودبو هقفأ جاد ريغ ككلم لازي ال
 . )ده ره كنف اولض نأ سانلاو ايلا وه 1 اويل نأ سائلاف

  باتك د 0 00 بيدا رعاشإ#) ىشمتلا مس اقلا وبا -15854-

 اردزرز فسي هل دشناو مطل

 011 و خقشم ةعرفي بيسق ما لاذ( ةزربنما
 07 ' توفت اه طوني ل بابه ىتدرب و لاعبا

 0 بيل دنكال هلفا ناس تعال سرا

 ١ بيلو كم ةداربا هيلع تحيض ايناك

 : ٠ اضيا هل 9

 دي“ اًذهَو ميسنلا انا زاهمدخل ادنالا ثناب ةسور ا

 2 (5()4) -ص (9) ص



 إال 161. 108. 168 ؟0)

 ناميالا ةجمهبو نمقيلا نسح امناكف ثليكا نيتح تاجحيب

 ةركذ اجدهلا ثيبح ديجم بيدا رعاش ةرامدتلا نب رماع وبا .-4531-

 هيلا هب بتك امس هلوق نم دشناو هل جرمطملا تانك دو جدلا

 رهدلا نع ةم...و كتقوو رصن اباي فكثالو ترضن

 (*) رما ئفو ىغيهت ى ....ء ىلع اعوط ةهلهاو نامزلا ىرجو

 رجبلا رواجم نفم تحببصا دقو نييلعلا اوجرا تاهيف
 ردقلا ةليل ئلايللا لك تلسف امك .مهتلضف دقف |

 ىقارع ةعقبلا ىطسقرس "ف هيف لاق(1) نوكرتشال رهاطلا ودا .-1559-

 ةرعش نم دشناو هيلع ىنثاو ةعقرلا

 هانع. ام اموي هنا هانغ ٍبتض قفا ؛اعلاظ :...ءاي'ال

 ةأخم هللعت .نا ككبسحو روز ىهو ىناسالا هللعت

 هوه ملظر ملو هب رضا ابيرخ هب تحلم ةكلاسا

 هادق ول .كرض ردبلا دوي افسن تلا ىف هتمس ام اذا

 هادي ةفراعب تداج مكف هيلع ةفراعب لخدت ناو
 هادع هب كيدل ترفط ولو اموي كوكي ام كاوهو الو

 نم تدشنا عهلب رعاش بيدا ىسلب ىقرُبلا نسحعلا وبا -4585-

0 

 راكذالل همجسهت قوش بر قوس اجاش قهنعلا تركذ نا

 او راغا ما اودجتنا اريحس بكرلا نع ىناثدح ىيلخ اب

 او راس مث "1 ول مهيلع اسم .اولوو عادولا نع انولغش

 (1) اذكت”



 ْ ْ هزل (ل61. 1679. 168 )

 (يطاكت ادنى حلا لشمال تأ كروس“ نياك ةلانر
 تاريجلاب هينيع نم كابلف بصحس كنس بلقلا ناب نطو

 4 تاجمهملاب رخنلا ةاذغ ىعضو كسنم لك ى قاسنلاب برقت
 2 تالف لكب ةاوثم كعولض تحبصاف ىوثم نايح هل تناكو

 تارفزلاو ناجمشالا ىلع انيمك ىوطنتف ميهت نا انهلع زعبي
 تأ 00 لاومالاب كانيدف ةيدف 0 ىن ساتلل تلبق ولف

 انضدا هل دشفاو

 1 مامتلاو 1-32 ىندو مولَكح داوفلا ىفو داوفلا فزا

 © يقم داوفلاو رفاشا .اناو مكدعب منا وبك ةبحالل لقا
 موتكم ىلا ىف وه ام ريثيو ةبابص نادم سعب عادولا اولاق

 ل كاذ دعب ةساهقلا أوعدو ةرظنب زوفا نا ىل اوعحيسا تلق

 اذكعا هل دلو

 0 1 كا لظ دق لزنم ى هللا هعطقت مكاقفر قفل ةءاحاب
 " يلابع "فلاب ةهيدهت كناو مرام نحصل نب انلا ديشي

 "!تافاعو اذه. نس هللا ىناقاع ةشحافل تح“ ام هللاز هللاو
 ركن قراع عيلب رعاش بيذا هيقف كامس نب ديحع“م وبا -1350-

 0 ثيوزلا "فضي ةرعش نم دشلاو هل جمطلا باتك ى مرتفلا

 ناولال لتجاب نيرطانلل ليجتم' اقرلا رسحس ضوزلا
 ١ نايقعلا ديالقب :تدر ٌدوح» اهراوش كانه ثطسب امذاكف

 نابل ”فرصب تنجم ةكسم نم يفاون نكانق تقف .اناكو
 ناديعلا ىلع ثنح نايقلا ارقن ايناك نوصغلا نر عجحست رهطلاو

 نامجو ةضف نم لسالسك هبابع لهسي دوظن“ ادلاو



(761.1675) 00 

 رفصال((تابب ,نس ايابس انلقب اهرعشب كلابخو اهترافخ .الول

 رمحا ىرتست بوث قاوطا تققشف بسيبحكا نادقفبي تعبير
 ضعب. ل اهبتك هنا لاقو. سيدال شاظب نب رفعج ىبا هل دشناو

 جحا قيرط ىن ةاضقلا

 جاهنملا يضاو هيرب اكلم .هماما ىلع الدع ايضاق .اب

 جاججلا دصقم نع هي تدعق ةلغ ىدالب ب .كدبعب.تفاط

 جاجا ريغ فورعملا نم ارحب هل نكف جاجال رحبلا ىف لثعاو

 ربا ةركذ نيروكذملا بدالك لها نم(1)شيرح ىنب ديهلولا وبا . -41547-

 لاق روهج نب .سابعلا وبا رضتحا امل لاق ىنربخا لاقو مزح يب ده
 مالكلا عطقناو :بحالا ىصقت ,متيان دقو ةايملاب اوجراا

 ظ « كلذ رثا ىلع تام مث
 املاع ةغللا لها نم ناك ىبطرق مكامعلا ريم نب ديلولا وبا . -1548-

 تام بيرغلاب هيف ريثكتلاو ريعقتلا ةمح ىلع رعشلا لوقيو اهل اركاذ اهب

 + ةئايعبرار# نيثالثلا نم ابيرق
 لدع عغيهلب رعاشب بيدا هيقف ىضاقلا ىحضا نب نسحعلا وبا, -4ة40-

 اردصم هل يمطلا باتك ىف .رتفلا هركذ همظنو هرثث ىف زربم ةمكح
 ةعطقلا ةذهب هعجارف ايعدم هيلا بتك هنا لاقو هب

 تارطخلا ف فوطلا عجرك عيرس رطاخنةحيصةرصن ابا ىنتتا

 تاظحعال ,ارتاف واط فههاف هتفوط  نهدحو ؟ نع تبرعاف
 تافرع وا نيعال ىنم نب هتفرع :نوتلعملا» محا لاذع

 مم سال سس سس سس ل سس

 (1) مص



 ٠ أع (1671:.1761.167.)

 0-0 اباتك دنع هباحيصأ تابورَو' لسنا نب"نللو ليواقا ف عمج
 ىركلا ىباب قوركلا كلما دبع نب دمحا رفع نيبا (ةينبلا عم) هعيج نإع

 « رماع ىبا نب ده رماع ىبا ردصنملا رماب
 هيمي ايأ را رغاش بيدا بائتحلا.ىبا نب ترطُملا وبا -1545-

 قل وهو( ]ةيرهازلاب ةروصق ضغب: ىف ةيلع لخد دقو ةرعش نسو رماغ ئبا

 انعاش دق نائنث تان وس ثالث اهيف ةضور ىلع ةيرماعلاب ةفورعملا ةينملا

 : كلذ قىصن لاقف 00 ل ةدحاوو

 للعلاو ايلا تاذ ةيرماعلا ىف لوال انمانا ىف. مويلاك موي ا“
 لدتعم ريغ لصت لح ناو ابيط لدعم رهدلا عيمج ىف اهواوه
 ب سيشلا لحت ال دعسلاب اهتحاس لتحت ىذلا ىلاثي نا اس

 7 لجتع ىلع اهيف اهتلدن ناسوسلا ادبو ةعاس ىف تسرع ايناك

 | الار ةايفا# نع كفن انو ةيياق نانتوسلا نس انالث ثلا
 5 (ةرلغش ىف نهنع (قلخ... صعملاو# 0 نسحلاب اهراود "ضضعبف

 0 20 : لضغلا كدوج نم ثيلم ةدودمم اهلمانا ثيض ةحار امناك

 7 لسن اهندرع ابك ككدن وجرت اهلبانا اهنم ثتطسب اه...او
 قرفلا لخد دوجم رخاتم رعاش ىراجتجلا نصَع نب نورم وبا -1546-

 كمايرلا فصو ى تايبا نم ةرعش نمو

 رذوج ةلقم هنم فككيسحو انسح رذوج ةلقم رثفملا سجرنلاو

 | رجلا ى هيسجب ماقسلا لقدق ميقمو ارافصا ةرارفصاب ىكحي

 رجم: ى ةعيدك ىدنلا لظلاو ديغلا لثم نمعنلا قياقثيو

0 9 : 5 ( 1 7 : 

5 
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 هارع 5-8 166 7. 167.)

 ىئبلكلا لاق . :بوبخم ثداح ةنويح# قيررا ..ىبلح اي لوقا

 دبع ىنب مساق هنظاو ىديمحلا لاق هبلقب اغم ارورس هسار انلبقف انمقف ٠

  هباب د روكذلا ىبلكلا هللا

 نيفوصوملا نم بيدا هيقف ىضاقلا راطعلا نب جرُقلا وبا -4541-

 نيعبرالل دعب يفوت امشتحم اسيير ناتوأ(*) ....علاو ةغلبلاو ءاهدلاب

 ش + ةيايعبراو .

 ةيسأ غب نم نمحرلا دبع نب دمحتم رجسالا نب مساقلا وبا -1549-

 تايبا نم ةرعش نم تيار ءارعشلا ءابدالل نم نالرغ نباب فرعي
 اندعم ةبابصلل ةارا دقلو انكمتف ىوهلا ىبلق نس تنكم

 انه دق شيعو هتحارب ىرجست ةمادمو ادب دق لاله اذه

 نجده وبا هل دشنا ميدق روهشم ىبارعا رعاش ىشح يلا وبا ,-1545-
 : ٌْ منع

 رسن_يقمدإق نوت زي ةيح ىنثاك ىتتخ لمعلا يل ادهب اي
 ىلا لصو دقو سلدنالا نع ةمره نبا .در ثيبلا اذه نا لاقيو لاق

 ارب ندهن وضع نب كدشا لا
 راطع توناح بانك ىر .هرعش نم نسحتسا اييف ديهش نبا

 ريبك ىدنع اههيجوم الك مي ىوج ى ىتفاض مهو
 ريطت انب مبايرلا ةحدنجاو تاقلعم بولقلاو امتبف

 ىبرع ةعنصلاو دوجلا ميدق ةئاف ىشخملا اماو هظفل صن اذهو لاقو

 لوجسف نم وهو ايراط .ابيرغ, سلدنالاب .ددرت امناو ةأاشنلاو رادلا

 #2« نيمدقتلا ءامدقلا ءارعشلا

 ةيرماعلا ةلودلا ىف روهش.» هبقف ىطيعملا ىشرقلا نون وبا -!1ة4ؤيح
65 ْ 



 هز[ (1761. 166 7.)

 امايهتو ادجو ىونلل ترهظاو امالعا نيبلل تار ذا ىسا تدبا

 اهي
 امارضا بر-لا ران مرضي ىلوم اهل نا نورم وثب نيعتل
 امالظو امولظم رهدلا عم ىري هب رضم لف ىبتح رهدلا عراق دق

 ا دمحا (ريع ىبا) ىخا ندا وهو بيبطلا هبر دبع نب نيثع وبا -41859-

 وبا هنع ىور رعشلاو بدالو ملعلا لها نم هبر دبع نب دمع“ نبا

 ْ ةرعش نو ذياع نب كلم نب ىبحتي ايركز
  ىقلاخ بهاوم ىف ىطاسبنا لوطو قياقعلا مولع ىف ىذوفن دعبا

 ىقزر ريغ ىلا اقزر ابلاط ىرا هنوكلم ىلع ىفارشا نيد ىفو

 ىقياس توملا ىلا ىتوس ف. ىفنعاو اهلهر ضيوفتب ىسفن تثنذا دقو

 111 تيرلاف قافال ني تولا نم انزاهأ تصر را تبعد ناف قفاذ

 نب رمع ىبا باحدصا نم رعاش بيدا ىبلكلا ورُمْع وبا >4540-
 ديح# نب دمحا ريع ىبا دنع اسلاج تنك لاق هلع .ىكح هبر دبع

 بضق نم بيبانا هيف قبط هئاوخا ضعب نم اناتاف هبر دبع نبا

 ناكو ةهيدب ....واجو باتكلا هبر دبع نبا لوحف هعم باتكو ركسلا

 ظ باوجلا ىف

 :بيبالجلا رضغم ةقاذملا» بذع بيبانال ولخ اديسااي تنعب

 2 .هب بيش ىلاملا لسعلا ايناك

 ييلالد .ىنلا اذه نه ىنفجرخا ىبلك اي لاقف فقؤوت مث ىبلكلا لاق

 ' ىلع ديزي لف ال (ناك ول) هل تلقف امام هل دجا ال .ىناف هيف

 داراف ملقلا ذخا مث ىبلح اي تفسحا ىل لاقف بيطلا ى ىذالا |

 وا لاق مث الياق قوطاف ةراعتسالا ةرك مث ندعلا» أم ىلع هبتكب نا



 ةأأ (1761. 166 5, 166 )

 رصب هثاخ ام رصب ىذ نيع ىر هب تللح ول ىتح ىمسج قر دق
 سوف ىن هل دشفاو

 ناد وا جزاغل هن ليولاف نارقالا ةمزع .ضقني سوقلا

 نانيعلا ىرت ام كردهف ىأ... اهنولا موب بحاص نم هب ىبسح

 نافيضلا ةساركو :ىدعلا» فك ةيه ربكاب نتاباجلا» تمرك
 نابضغلا ةروص ىف مهل ادب. ةودع ىفيخي ىك ال جوعا 3 3

 ىثيللا ىبحي نب ىبحي ىنب نم ىسيع ىبا نب ىسيعوبا -1858-
 « ثيغم ىب هللا دبع نب سنوي دنع ىور دلخ نب دمحا نع ىور

 دهن وبا ةركذ زاّرقلا نب ديعس نع ىورد فيقع نب ريع وبا -4556-

 ىورد,فيفع نب ده نب دمحا رمع وبا ىرذعلا حويش ىفو مزح نبا

 « اذه هنظاو ىديمحلا لأق ىولبلا هللا دبع نب دج نع

 ىف .هرعشب سو رعاش بيدا لضاف دهاز يقف راّرلا رمع وبا .-1587-
 ظ ةبهبشلا

 مقنسلا نم ىلا امل افشلا وهو نمد كفس ىرغي نيل ءاذفلا ىف
 (*)ملقلاب فكسملا هيضراع ىف طخو هعمجا نسعلا ديف لماشا توران

 مدت هفكح تصب لظلا اسم وا هلماثا ملست مل املا سملب ول

 مقا ملو دعقا ملف ىل ادب ىتح ر شب نم :سيشلا نا بسحا ثن...ام

 ملطلا ىف مثلا رج اب دل بيج كج ل
 (محالاو فارطال“ ىف بعاوكلا ضين هلعبعتو :نالزغ مد نم. دهتاو#)

 ةقفلاو ملعلا لها نم: شلدنألاب ايصاق ناك احلا ني رضع وبا. :ت188-

 اهلوا ةديصق. نه. هل ثدشنا رعشلاو



 ض٠ (ا761. 165 7. 166 م.)

 كشوي ؛رقبي دقف» نم نالعيف تلقو ىفهذ ى هللاو تروصتف .ىربفلا

 ةذه نع انلاش ذا ىلع ىبا دنع ةدم دعب نحدن انيبف ةدياف اهنددعو اذه

 تلقف ىرج امب :ةقث# ةباجالا تعرساف ىرهفلا لاق اهنيعب ةلسملا

 ١ ىذلا دهشلاب هتربخاف اذه لوقت وا تلق نيا س لاقف نآرقيبلا ىمسنت

 لها نع ةقللا دخان كعجر(هزدللاو لاقق اهتافتسا'ى لاتكاو اهيف ىرِج

 سفندلاو سنفدلا يه لاق مث ىنبنوب لعجو كناكم ىنقاس دقل رمزلا

 : 3 مهقس نبا نع ىتياورر تكردتف ةياكحاا بيطي .ىرهفلا لاق

 * قلع ىبا نع
 39 0 0 بيذل ذاتسا ةيقف 0 د هللا "ذابع وبا" -1854-

 7 ' ل رقد

 اقن ىف نصغ قوف الالهو اقر وا نيحل نم اهيصق اب

 ' اقطنم وا اربحم وا ارظنم هتزح ام ىوس رسحعلا نإ سهل

 اقرشم وا ابرغم اما دباو هب للحاف اعلظم ىبلق كاه

 ظ لوددلاو لّزغلا ىف هل دشيناو

 .ةودهع ىذلا بلقلا لمحتف مهاره دوبع ىبلق ىلع اوذخا

 ةريدجري_مطنازيلاب مم اذاق ممدهتب "سيخو.دل مل دل يوجع
 ٠ ١ 20 هودقع ىذلا ال اورصبا ام ةرعشب ىلع اودقع مهنا ولو

 ةلثم ىف هل دشناو

 رشب ةب"نلان...: 2 + .ةجلبى'ةوسا لاول ئذلا كاوض:نماو

 ربطلا للسينما الاوجلا ىف ناك زا رهز نع قشنت مل ضرالاب ناك وا

 0 90-770 ذي * من 35 كندي ناجع اج رن | ىلا ىلا حل سنا "ىف

 #1 اة ديو 1 د ل نع جيت 0 1

- 



 نم ' (8701. 165:0

 ةرعش نمو روكذم رعاش بيدا ىقلاملا(4)واثم نب هللا دبع وبا -1839-

 هرعش قلح ليمج مالغ 3

 اهجبشو: هيلع مهنم ارذج اهعسيق .دادرهل هسار  اوقلح

 (190) اححمص ةوقباو هليل اوميف الهلو اهجرص قالحلا لبق ناك

 ةغللاو بدال لها نم ىلاقلا ىلع ىئبا مالغ ىرهفلا للا دلع ىنل -4553-

 هل ةقيزالم .لوطل هيلا بسن ىتح مساقلا نب ليعامسا ىلع ابا مزال
 اهياحدصا نم دحاو ريغ ينربخا لاق مزح نب دهن وبا ربخا هب هعافتئاو

 ىناوخا نم لجر اسوي ئناعد لاق ىوغللا ىربفلا هللا دبع ىببا نع

 ةعامج عم ترصحف.بلطلاو :ةبهبشلا) مايا ىا هل سرع روضح ىلا

 ردازلا ميقم نبا مههفو نيهلملا نم ةءابج رضحاو بدال لها نم
 ريتساو سلجمملا نامطا ايلف رداون بحاص .سلجديلا بيط ناكو

 لها رشاعم اي لاقف انيلع لبقاو انيلا مهقم نبا ىينرحتنا هلهاب رورسلا
 " نا ديرا ىنادغبلا ىلع ىبا باحدصا ايو بادالو ةغللاو بارعال

 للاي تاه هل انلقف مكعيج(ة)ةعسو مكلع رادقم ىرا ىتح كس

 ادوسلا ةبيودلا ىيست وا ىرعت اذ امب لاقف ربخلا بيط اي دعاو لف
 ركفن انسفئا لل انعجرف العلا ةغللا لها دنع القابلا و: نوكت وتلا
 مث انثمبو طق انناذاب ترس الو اهيف لوقن ام انفرع ان هللاوف' كلذ ىف

 مهتعل سانلل نوطباضلا متئاو اذهءام هللا كبس لاقف قرعن ام هل اغلق

 لاق نارقيبلا. مست :هذهلا معن لاقف كدنع ام اندبإ هل ايلقف مكهعزب ْ

 (1) ص .(19) ثرويل ول احيق :لينيكيلا لوقب ,نا'نيصلللا ش لآ

 (3) ض



 هم (1761. 165. 1065

 ةدحلع 0نَ ةدابع هنع ئورد ثدحتم قريرجلا ديز وبا -1597-

 ! و حورطم نب فسوي نب دهت) نارقا نم ىنيعرلا
 دمع“ وبا رت لضفلاو بدال“ لفا نم .قارولا ديعس ودأ -1598-

 نم نقتقار» تلزن دقو تافرعب تبعص لاق هنع ربخاو دمحا نب ىلع

 مهو هيلع بلغي ساعنلا لعجمف مهمدخب رعاش وسا مف بارعالا

 "  لوقي لعجو رجبص هيلع لاط ايلف مهل لغشل هنويهقد

 | هلمقا نيلو سانلا ليقي للبس ىتلمش موب لك ف.
 ,مزح نب دهن وبا هركذ تنال رعاش(1) سولاف ند ديعس وبأ -18529-

 7 ةلاء لمع ىعّدا تكارخنوو داب فرعي لجر ىف هل دشناو

 كرحم نود ةيناسلا

 رحم يي ردبلا م جارخا كردي مل يذلا كردم نبل لق
 ولاسب مل !ذ لبق را قيرطو ةكرلس ةيح ةقايحلا ٌقوط

 . باذال هيلع أرق ةبظرقبا اروئشم' ابتدا 'ناك قوفكملا 0... :

 "© ةلقو عومضم زكا ةريثك راعشا هلو ىناعملا ىلع ملكتيو راعشالو
 1 ةزطسدف مارك دق ئبلق ىلا منال مكلزانم تدعبنهل

 0: .ييحتلا الو ءاكيلا ناب امه نيبب ىضق .نامزلا ناك ناو

 ”يزخيرب ديح ربا ةركذ روبهشم وجد مصاع نب هللا دبع وبا -4550-

 «درتلا ديزي نب دهم باحسصا رباكا نع رصقي ال ناك هنا لاقو
 بادالت ىناعم قع ملكي رعاش بيدا ناكاف نب هللا دبع وبا -1531-

 نب دناتلا عم يسب د ةركخأ ,راعشال نساحدمو

 :«*«© كلذ 5 بتاعز 3 نيبعلا



 نكي (1761. 1647. 165 5)

 1اس ةهعدادد لجا نضال عاض أدين عدناف

 دسنلاب انيييبإ ميمنلا راعا ةضع رضد اهعرادس

 هسلخم ىلع ليل رخآ واءاهن انيلع لالظلا ناك

 ةسدنح كك نعلطت موج اهقفا 1 رداونلا ناك(و)

 هسرعم اهترقب ىنيعف اهنيسحدت تلمات ىمهمو

 هسدق دقو ةارق هلال بهط دف كرمعل لعدم

 ةلودلا ى. ءاسورلا نم رعاتكلا بيدا (رةجالفسع نب ضفح وبا ”تيةؤوغ
 دبع نرش وبا ردزولا ىدقنا لاق مزح نب دمع* وبأ فيلا ةيردماعلا

 روصخملا نب كللا دبع رّثظملا جدوزت قر رماع ىبا نب ىبحي نب كلملا

 ىبا نب ىبعي ند هللا دبع تندد ةبيبح رماع ىبا نب دهم رماع ىبا

 دبع نب رماع ىبا نب ده رماغ ىبا روصنملا تنب ةيئرُب اهماو رماع

 اهنا ليقو نورم ىببال هنظاو ده وبا لاق مهب الوم هو دنق نب. كلملا

 هلقود ةامرو د لب هللا جذ ةذخأ كسب ةدبع جوزم ىبزرع

 ربظتسملا مايا د روحذن بيدا رعاش سارتلا نب دلاخ وب -1526-

 ةسفنل هذينآ اَمَس هل كظنأو مزح نب ده وبا ةركذ

 ىوبسح مهليق نم [كلد .....هنس ىنلا ايلا فلن دف
 ى

 ىبلق نع ءاملا كاذ درد مهن ارجثب باقلا ليرد امل

0 )4( 
 يي



 كو (561. 164

 ىضفو ىربت ناعوت ةراونو ضورلل تنلق دق

 ىكسمو قرمخ نافنص ةييط فلتوهم ةفرعو

 ىرد ةجمهبلا نس وهو 2 حال دق هللا دبع هجوو

 ىوامس سرغ هترصبا ىنذلا نأ ىضرالا كاسرغ مش

 ىرون هللا دبع نسحو ةبرس الب ىرون تكنسح

 ىولع ناشل اريبك البن ةردق ى وهو اريغص ىحدضا

 لآ بيدأ(4)نصخ ناب ”فورعلا وهو لاف نب رسما و0 8و5
 0 هل جيطلا تاتك ىف ريد ةركذ ةيليبشا لدا نم نسحم رعاش

 رفولينلا ىف ةزعش نم ربعلا هل دشناو ةلسم نب رماع وبا

 هيلع( امسلا مجسنا ثصضمغ هيلا مالظلا لبقا الك

 هيلا هئم ةايحلا حور داع ءايض كح داع اذاف

 ةركذ بيدا رعاش(5ة)ىراسيفلا نباب فرعي ىرهمدتلا صفح وبا -1594-

 ' ناك لاق هيقفلا ىلع نب نسحعلا وبا ىنربخا لاقو رماع نب ديلولا وبا

 تهزتف نييسايلاب للظو عيدب برم هيف عنص رياح ةبطرقب ىراد ىن
 اذه ىمسي نا ىغبني ٍلاقف عيبرلا نمز ىف ىربسدتلا صفح ابا هيلا

 ىهو كلذ ى انايبا ةهيدبلا ىلع عنصو ةسدنسلا جرلا

 ةسناء أم ككرورس عجرو هسفئا اه كميعن راهن

 هسما امو عيبرلا لعف بوطخلا ملم ثيقو لسان

 نةسلفا ثنراق# دق ريناثذد هنوص نس تكرصق رياجب

 هسلط دق ديعلا ىلع رطسو تقسوتسا دق روذ راطساو

 (5(11) 2 (9) هينيع امسلا مححنا هلعل ذك



 ا: 9

 03م (61. 164 2. 164 7.)

 وبا ةركذ ةيليبشاب رعشلاو بدال "لها سءرصن نب ركب وبا 1549-

 اهنيف اتاهبا عيبرلا نسسز ىف هيلا بتك هثا ىكحو رماع نب ديلولا

 رفسي ةيردسلا هترسا نع كل مهجوب قر رهزلا مسن رظلا
 رظنسم ةراضنلا نس وهو نيعلل ادغ دقو عمبرلا ناعيرب لضح

 رفعزمو رفصعم نهسوبلم سارع ضايرلا تكلت ايناكو

 ربخدت سلبللا ىشي ف نهلف ىلا فرم نسل نايم
 دل ىكدو رماع وبا ةركذ رعاش بيدا ىئامللا رفعج وبا -1590-

 (1)نوجتُمس نب دماح ىنربخا لاقو راطع توناح باتك ى ىديهشلا

 دنع ةروهشملا هتدهصق ىرساعلا ناربخ جارد نب رمع وبا دشنا لاق

 ذاوح نب رفعج ابا ريخلا علب ةزياجلا ى ةطح منو رحبلا نم هجورخ

 ىف هناف كالا رذعا مل -لاقو هيلإ :اهعفدو» الاقثم رشع ةسمكب ةدضقف

 « ةبرغ راد
 نياليدقلا كطيلطدلحإ نبا بلا نيمرف ع سلك ع ا
 تايدا نم رهسال سردإ نبا ى دمحا ىنائعلا جرف

 ىنكز ناكف ةادعلا ىنبلاطو ئنع لاقف ككس نا ىبسحو

 .وييدع :ميضلا مقرف ةررءأف ىنمهصي ةورعبل ةومارو

 لها نم رعاش ىوتحتت هيقف ىعجتسالا ىلع نب نسحلا وبا -4899-

 ىف هلوق اهنم اراعشا رماع نب ديلولا وبا هل ركذ ةيليبشا نكس ةبطرق

 نيترازولا ىذ نب(*زدللا دبع ركب ىبا ردزولا حدمب الوصوم ضايرلا

 ةدابع نب مساقلا ىبا

)4( 
 ّح 64
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 1 : روع انا عم ادع ركفيو "لتتا ايولق وكمش: هلإ ىلا
 : «مخ هيقف ةبطرقب ةعامجلا ىصضاق دفاو نب ركب ودأ -41516-

 « ةيايعبرالل لبق ناك روكذم ثيب. لها

 3 تف نب هللا دبع وبدأ ا رعاشل بيدا جرفلا نب نعنب ويإ -1517- ١

 ةبطاشب ىربقلا نب ده نب دحاولا كبح ر كاش وبا مكاتعلا هل ىدشلا

 شلجم و هعارد جرخا دقو ىضاقلا نؤكد ني سابعلا لت يرداعت

 ا لاقف ىضاقلا هاهنف اهيف رضح ةموص+ ىل مكعلا

 7 ايتاكتف ىلع ٌفقو اهكبلاعص :ءتاب# بيدات سابغلا ابا تلهج
 ١ تاو لك ربط ىف مسيم هل معلا نب را

 ١ ىتافصب ىنبقصنا نا ىه الو مهيف لبق لال ملا نس
 تارجتعم لبللا توج نجرخبو ' يتلا ىخ ناكتلا ا

 بيدا ةيليبُلا لها نم ةطرشلا بحاتم ةيطوتلا نب ركب وبا .-1518-
 ركذو رماع نا ديلولا وبا ةركذ "ينال 0 4 4 هلو رجاتم رعاش

 تايبا' نم ةسفغل ةدشنإ :ةثا

 ا هبراش لمحات ةرافعسا كل ادبو ىرثلا كحدض

 ”كرامثو ةزاونا تراطفنو هتبن رزاءو هقياذلح تنرو

 ش ةراذا اعلطتم ىنأ امل ةرارف لكك تنبت لباذ َلتْشاَو

 ةرايطا ةيجتغ نم تمنرتو اهتابانب ابرلا علص كمهعتو

 ةزاوذا' ةجضع“ تانؤلتم تدب ؛دقو قينالك :'ضورلا: أامئاكو

 هراثيد الو همهرد .اني مل عياص تاعقاب ارفصو اضيب

 ةران ةريهظلا سيث. تدغ امل(4)ةليذور ادجحسع ةلييخلا كبس

 (4] لئاذو عيجلاو ةضفلا نم ةعطقلا ةليذولا ع



 ةءخ 761. 168. 168 +.

 نا ا لجس ل كنا اهناسحا عمااب كنألز

 تانبلا ىذ ىلع برطاو دعب بطف ثتاهمالا ىلع لبق ترط دناو

 ةيليبشا نكس ةجاب لعا نس ىجابلا ىنالوخغلا ركب وبا 15442

 جاجحح نب هللا دبع ركب وبا هل دشنا نيروهشيلا ءارعشلا ابدالل نم

 ف مساقلا ىبا ىضاقلا(*)نب دابع وريغ ىبا ةلودلا رحمف عس ةزنذ دقو

 ْ كلملاو كيسلاو ريبلاو بفركا هنسا

 كرتعم لك نرقلا براضو كلملا لحالجلا نباي :ابع

 كمسلا نم مجننا ةزوح ف ثدب ايسلاك رهنلا ىرت اا

 كلفلا ةيرجسك ىرجست كلفلاو ةريث ةيف سيشلاك ىذاو
 عم هلو رصغتسملا مكحلا مايا ىف ناك لبغملا ركب وبا -18515-

 رعشلاب تابواجم ىفحصملا نيثع نب رفعج نسعلا ىنا بجاحلا

 هظعي اهلتعا ةلع رثا ىولوللا ركب يا كل هلو
 مهفت ول رمالل ككل. نابو ملعملا ضو دقق 0

 ملست: هفوص نم ثنا الو انماء هل تسل رهدلاو

 مسا هل دعب ككيباصا مبسا هل ككتاطخا ناو)

 (مسق انه كاذ ى بياود ىدرلا كيلا ىندت .هرلاهل

 ملعت ول ككواد ءربلا ىفو اخصلا دعب ءربلاب حرأتا

 مههلع تربدا . مهايندو معابتاو توليملا نياف

 مهند تلح روصقلا ككلتو تربع :مهب روبقلا ىذهف ٠
 مزعت ول مزحلا كل نابو هبيغ نع قتلا حرص دقل

 . مدقت الو هلال صعتو ىدرلا عوطا تنا ىتم ينحف
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 ىف ةرعش نم تدار نسعحم بيدا رعاش لتفنملا دمحا وبا .-1510-

 لوعنلا
00 

 ىنع ىناختلا ىف ردعلا هلف اموق لصاوو اركلا ىنافج نا

 ,(*)ى دج 3 اركلا : ىنناح !اذاف» اصخام ىمسحعل ىوهلا قم مل

 ىدباعلا دمحأ نب ىلد نسحلا وبا ةدشنا ايم لوحالا ىف انعدا هلو

 ىرجي ثيح سفتلا عم كثدرج اباهذ ىمقس نم تالواح ولو

 ىردي ناك ام رهاس ةلقمب ىنيع نفج نظاب تنكسأ ولو

 ا روهشم ىوطرق بناكلا ريزولا مامح نب قعسأ وبا -1341-

 « ةثابرالل دعب ايح ناك رماع نب ديلولا ونا ةركذ مظفلاو رشلا ى مدق وذ

 سجرنلا ى ةرعش نمو رع سيئر بيدا دهس نب عبصالا وبا -1519-

 ىغتبي هلاثما ىذلا نسعلا رظنم ف سجرنلا اهناك

 اغرفا هد ربتلا نس ساك اهقوف ةسف س لمانا

 7 وبأ ةركذ ر ءاش بيدا ردزولا زيزعلا دبع نب .رب عيصالل وبا -4 54 جد

 1 5 نا 0 رظمو ضر موي ىف رخوم درو 1 ب 50
  تادعسملا. ميدلاو درولا ىلع راهنلا لكث نيبلا ىار انلو

 ," بتاكلهم-! ةروس ىف نيفلاو ةلفغ ىلع عادول .انر
 '؛ تاوم 'ليلخ لود بيطلا هب ميدنسي أم درولا ند ىقباو

 تافصلا . ..اجبت اردبو تامركملا .ملع ايرت ملا

 تايملا دعبو 000 صقال لوحجتت 5 ةدع. ىبل وه نمو

 تايكابلا ىف درولا عدو ذا راهنلا اذه هجو ادب نبيك

 تامختانلا ىلع دسوزي احابن حايرلا تارفز انل تدباو

 .كتاعلاط تدب ذا اهلنا وا اهنسح نس فكيست رخا وا



 كلا ' اال

 ىشرقلا ع نب دهم ركب يبا ثيدح دئسم 7. ةنس ديعس نبأ

 « دنع كلذب اقريخإو هنم عمس امم هفيلات نم
 دبع نب دمحم ةنع ىوري دلخ وبا ىرماعلا بلهملا نب ديزي -1507-

 « ةنس نيئامثلا ىلع فيذ دقو ىفوت هنا ركذو ميخرلا

 همس ققسملأ لو ةينكلاب ركذ نم باب
 ملاع روهشس هيقق(()ىلاويرلا نباب فرعي ىراجتحلا دهب وبا . -1208-
 دهزلا ى ةريثك راعشا هلو هيناعم ىلع ملككيو ثيدحلاب هقفتي .دهاز
 ظ هلوق اهئمو ةرهغو

 . ةدوا ىغل ىف لزب مل ن....و ىدعتملا بياعلا اهيا الك

 دوس وا فكراتك .صينف نابناكلا اهبتكت فكيعاسم

 ىلع بلغيو هيف لاقو ةتركذ ايك موتف نب ديجم هللا دبعوبا هركذ دقو
 ةذه لثمب وصوم هنال ىراجسحلا دمحا نب ليعامسا) هيسا نأ ىينظ
 ' هركذ ىذلا اذه ليعامشا (ةركذ مدقت دقو ةنامز.تكردا دقو لاق ةفصلا

 # ملعا هللأو ريزغلا نب مساقلا همسأ .نإ ركذ دق مهب تيارو هباب يف

 ىناوقلا ىإ باتك هل رعاش بيدا ىناجبلا ليبلق نب دهم وبا -1809-

 ىف هرعش نم ىندشناو هتيار دقو رصن ىبا نب ده هللا دبع وبا لاق

 اهنم انايبا ضايرلا
 رهزي قينأ' ضور نع رقفاو ...ةيسو ةضورب جيبرلا كحمض
 رضحا ىشو. برعلا ىف اهناكو تدب اذإ موجنلا رهز هناكف

 ربغقلا هيف موفي ريبغلا فرع اصلا دنع اهييسن فرع ناكو

 (4) رص



 نما (861. 162 5.362 ؟.)

 دمحح“ نب ىسيع هنم عمس هنع ىقيرفالل راطعلا دواد ىبا نع مالس

 ه«ب مع ةنس وعدن تام ىيسلدنالا

 روصنملا ةلود ى ناك رعاش دياقلا ىلعت نب دمحا نب ىلعي -1503-

 هلوق الك هل ىنرضعمب مل ىديمحلا لاق رماع ىبا نب دم» رماع ىبا

 ركوكيبم دزو: خم

 عيادب رظنم هل ضغ دروب ىتنج نم تثعب

 عيرملا اغماع هلجهعإ ىدنع ةوار سانا لاق

 عيبر اهلك اهمابا ىلعملا رداعوبا تلق
 ثدح# ةيقف ةريبلا لها نم ىومالا دلخ نب ميهاربا نإ رسب -1504-

 دهم هركذ م.م ةنس سلدنالاب تام ةءامج نعو هيبا نع ىوري ةقث

 ىتغلا دبع دمعتم وباو ىنطقرادلا نسعلا وباو ىفشحلا ثراح نبا
 ش 4 ىرصلا ديعس نبا

 هلو....: . . . . . . بيدا رعاش :ىقلاملا ؟ دسا نب عوبري -450-

 ظ راهنلا نب صغلا ناوعقالاو نابلجلاو ناسوسلا رياغت

 (*)رانتساو ادب دق رون نسح نع احح ضوم اذو كاذ امسنأ...

 راخخ فئاو اعم لضفلا لحانإو ةناه نيب# درولا مكحخساو

 نركب ابا عمس. نيثع وبا قارولا ده نب ديعس نب شيعي .-1806-

 عبصا نب مساق دهن اباو رمخال/ نبان فورعملا ىشرقلا ةيوعم نب ده

 نعو امهنع سانلا .ىؤرا نم ناكحو ربلا دبع نب رمغ ثا "لاق قايبلا

 قربخا رضتسلا علا رئاب رمحال نبا ثيدخ دنس فلاو امهربغ

 شيعي نمثع وبا انيلع ارق لاق ريع ىبا نع بهوم نبا نع دحإو ريغ



 ' ضف 0761.261: 362

 («زودع عرساب ابراه ادغ :باتوم» ةيلحو اهبلا رارغصاف

 وذ وذح دودخلا ءايح درولا عناي نم ىبنجلا رارمحاو

 هللا دبع نب "سنوي نب دج نيا ثيعس نب. به نب سنوي جفال
 ثدحم هيقف رافصلا نب (ثيغم نب هللا دبع نب) ثيغم نب ده نبا

 ةكس ىف  ىفولو م6800 .ةذس ببحر ىف. ةدلوب ظفاح روهشم مدقتم يفراع

 دهب نب دمحا رمع ىبا نعو عالطلا ىلوم جرف نب دهم نع ىوري ةإثإ
 نبا ةياور ىراجخبلل ريوس عماجلا هيلع عيه اذحلا نب. ىيحي نبا

 هللا دبع ده ىبا ىلع هتعمس لاق ىناسغلا ىلع ىبا ةارقب نكسلا

 نع فىوردو ىراجبلا نع ىريرفلا نع كسلا نبا نع. دسا نبا

 متاح مساقلا نيل) نع فوردو مارس نب ىبورم ىتاو ىاسغلا ىلع ىببإ

 مساقلا وبا ىضاقلا مهنم دحاو ريغ هنع ىنثدح ىسلبارطلا دمحم ىبإ

 (ة)دمحا نب(1)دمحا رفعج وباو هللا بيبع نب ده وباو ده نب نمحرلا دبع

 * ىرغتلا جاجتكا وباو (ة)(ديحا نبا)
 ةيسرم لها نس رعاش بيدا ىسيع نب دمحتم نبا سنوي“ -1801-

 نب ميهاربا نب دمحم هللا ديبع ابإ ىنساقلا دمي ةرعش ند تدفعنا

 ىبا نع.اشن ةكمبف(4)ةيرملا لها نم وهو ةيسريب اضقلا ىلو امل دوسا

 « ريثك ةرعشو.سدقلا تيب بارعلا» :صخبناو# ده
 .امسالا دارفا

 وبا لاقبو ىوَل وبا ئراصنال ميحرلا دبع نب دهم نب نيساي ب: -1509-

 نب ىهيحتي ريسفت ىور ةناجب لها نم ثدحم ءارْغُملا وبا ليقو هاول
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 1 اره (161. 1617.)

 نب ديعس نب دمحإو فرطم» نب دمحا ريع وبا انا لاق روسجلا نبا

 كلم انا لاق ىبا انإ لاق ىبحمي نب ىبحب نب هللا ديبع انا الاق مزح

 نبا انا عبصا نب مساق أنا نيثع وبا رصن ىب ديعس انو ريع وبا لاق

 + كلم انا لاق ىبحي نب ىيحي انا ماضو

 ويلي همسأ ني
 ىضاق ديلولا وبا ثيغم نب دمحم نب هللا دبع نب سنوي -1498-

 ركب ابا عمس ملعلا لها نابع نم راقصلا نباب ىيرعي ةبطرقب ةعامجلا

 برز نب ىقبي نب دهتو ريحالا نباب ىفورعملا ىشرقلا ةبوعم نب ده

 نب دم وباو.ربلا دبع نب ريع وبا هنع ىور مهريغو ورمع نب سابعلاو
 ليمي ًالضاف ادهاز ناكو عالطلا ىلوم جرف نب دهو ناظفامعلا مزح

 نيعطقنملا باتك هبثك نمو تافنصم هيف هلو ىوستلا ى قيقحتلا لل

 0000 لاو ب ويدللا ينال نيدجميتملا ,باتكر لجو زم لا
 هلوق اهنم دهزلاو قياقدلا ىفو ىنعلا اذه ىف. راعشأ

 ' للا اترئاف داعلا ففحراو ىسفنل ىبلط نم نبل تررف
 ىسيشو ىرمق اجدلا ىف. كركذو ىراتفا كبو ىنملا وه كاضر

 ىبسمر رعق ىف ىتدحو سنوتل ابيرغ اعطقنم كيلإ تدصق
 ظ وقف رس ملعت _ثناو تدصق ىددع تاجاعلا نم ىمظعللو

 بيدا ةبطرق ةفاضر كل بوسنم ىاصرلا دوعسم نب سنوي -41499-

 اهنم اتايبا ضايزلا فصو ى: هل درواو رماع نب ديلولا وبا ةركذ رعاش

 ظ وضع لك ى ةابحلا ميستب تبهف ضايرلا ةعهفك تلضح



 رضذب (8ن1. 161 1. 161.

 ىور نم رخآو مهرهغو بهعش نب ميهارباو ليلعلا نب غبصاو ىرملا

 ءارمالا دنع انيكم هئيدو ةثماما عم ىهع# ناكو هللا ديبع هنبا اتوم هنع

 العا ناكف اضقلا نع هتجرد ثلج اهزنثم تايبالولا نع افيفعو امظعم

 هنم ةعانتماو اضقلا ىف ةدهرل تككلانه رسال ةالو دفع ةاضقلا نس اردق

 نابهذم لاق مزح نب دمحم لابس يرش نع دحاو ريغ ىنثدح

 امل هاف ةفيخح ىبا بهذم ناطلسلاو ةسايرلاب امهرما هدب ىف ارشتنا

 ىلوب اك ناكف هلبق نس ةاضقلا .تناك فسوي وبا ةاضقلا اضق ىلو

 هباحتضا ال“ ةيقيرفا لامعا ىصقا لل قرشملا ىصقا نم دالبلا اضق

 ىلع اولبقاف ةنايدلاو 7 ايندلا ل عارس سانلاو هبهذم لل نيبنلاو

 طق اضق لي مل ىبحي نب ئه نا ىلع هب مهضارغا عولب نوجري ام
 لوبق لل ايغادو مهد ةتلالج ىف ادياز كلذ ناكو هيلا باجا الو

 نونحس اهب اضقلا ىلو امل ةيقيرفا ىف رمال ىرج كلذكو مهيدل هبأر

 ىبحي نب ىبعي نقافر# ثناكو .-. . ام ىلع سانلا اشن مث ديعس نبا

 ىيحي لحرو(*)ثآلث ةئس ىف ليقو لمع ةنس هنم نيقب نامثل بجر ىف
 ةهتز ادج رضح ىتح ةدنع ماقاف اليلع اكلام ىقلاف ةيناث ةلحر ىيع» نبا

 ىنثدح (ةتاتك ى) ىطاشرلا دهب وبا كلذ ركذ سلدنال كل عجر م

 ربلا دبع نب :رمع ىبا نع بهوم نبا نع دحاو ريغ أطوملا بانك
 ان لاق دسا نب نمحرلا دبع نب دمحم نب هللا دبع ده وبا انا لاق
 انا لاق حاضو نب.دهم انا الاق ةرسم نب بهوو ميلد ىبا نب ده

 نب دمحا رمع وبا هبأنو رمع وبإ لاق ح ككلم انا ىبحي نب ىهحمي

 بهو اذ لاق روسجلا نباب ىورعملا ىومالا ديعس نب دمحا نب ده
 اناو رمع وبا لاق كلم انا ىبح انا لاق حاضو نبا "ا ةرسم نبا
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 ثيل ئخب ىلوت ةدومصس اهل لاقن ةليبق نم ربربلا نم هلصا ىثيللا

 لحر. سلدن الل لخادلا ودو ىسيع ادا ىنكي ريثك ةدجو نابهيلا7 بسنيف

 ةنييع نب نيفسو سنا نب كلم عمسف ةئس [8 نبا وهو قرشملا ىلا

 نم عييسو بهو نب:هللا دبعو مساقلا نب نمحرلا دبعو دعس نب ثيللاو
 ةقفتو ىزمعلا هللا دبع نب مساقلا نمو ىرافلا ميعت دا ىب عفان (*)

 ةعافتنا دعب سنا نب كلم باحدصا رباكا نم :نير...!او نييئرملاب”

 ببس ناكو سدنال لقاع هيدسي كلم ىناكو هتمزالمو ككلمب

 هباحتصا .نم .ةعامج عمن كلم سلجم ى ناك هنا ىور اميف ككلذ

 مل كل ام كلم هل لاقف جرخب ملو اوجرخف ليفلا رطخ دق لياق لاقف

 رضبال لحرا مل هل لاقف ثكدالب ى نوكي ال وهو ليفلا رطنتل م

 كلذ هبجعاف كيدهو كملع نم .ملعتاو كدهاشتال تلحر ايناو ليفلا

 هدو سلدنالا ى هقفلأب ةنايرلا كتعهتنا هيلاو سلدنالا لقاع ةأامسو ةئم

 ىارب ىتفي ناكو نوصحع# ال ةعامج هب هقفتو كلم بهذم رشتنا

 ناكو دعس نب ثيللا لوقب هيف ذخخل هناف تونقلا ىف الل هلوقو كلم

 ذخاو دهاشلا عم ىنيميلا ف كل» ىإر اضيا كرتو ثونقلا ىري ال
 ةانبا مهنم دحاو ريغ هنع ىورو باجتياو كلذ كرن ىإ ثميللا لوقب

 نوطبش دايز: نب ده نب دايزو حاضو نب دهتو قعمساو هللا ديبع

 ديمح# نب مهفازباو :ىقتعلا7 دمحا نب دهتو لاله نب مساق نب ميهارباو

 ميخرلا دبع ليقو ندحرلا دبع نب فرظمو جاجحح نب ىهحتو زاب نبا
 ىنابكلا ىشوم نب رمعو ىدابزلا  طابسأ نب ...:....و مهاربا نبا

 نذحرلا دبعو تهو نب ىلءال دبعو ىولبلا نافع نب ديجمملا دبعو.

 ,وصنم نب زصن. نيب نميل..و ىدغسلا نب. ميرم ىبا نب دمحعم نبا



 عوف 61160

 نلسلا نييغ: نم ثكيلا :لوحتيا ناكخااإم ارادقعبررعشلا, نم. كاظم
 نيفامثو ثس وا سمخ ةنس ليذه نب ركب وبا: تاس ذهاوبا لاق

 ارو شا :اغلجم. رعشلاو بدال نم: علبب دق ا ناكتول اه ,نبااوهو ةيامئاثو
 ' ظ ظ ةزعش سحتسم. نمو.

 لبقملا مالظلا شبغ ىكح ميغ ملاحر .قوفو الك اولخريا ملء اذ
 لسرفم:ردب ترظس ايناكف ىدنلا تاجا“ .مهفراطم كثلعوا
 لجرال(« تحن ضرالا ف مهقوف نم ترثانت لويخلا تكرمت ايل

 لكثم لكشب تطاتخا اهنكال اهنيب ىعومد اوفرع ول :تيكيف

 ْ ده وبا هل دشناو..

 ىعيجحض ماقسلا اوربض اهلها رادب  اكبلا: كلو ىفيلت 3 ظ

 عوجرلا تاب. ىلع اودص م الدهس, لاصولا ىلا ىل اولعج

 يدب ملا ردعب
 اقرت نا مهماسجا نلع امش مهثاج نيواملا افك ميقدهاش

 اقدصتف بعدت ناف افولا .:..و مهند ىبونذ نه ىظح بكرتف

 اقوشت' طفلا .٠. ... راثا تليق ئينا اوناب موب ىلعف .لقاو..

 اقشنعت+ ال, ناب اهرذخ ايش ىعقوم نس تدهاش ةرذع ناولو

 د مزج نب ده وبا.هل دشناو .
 ةرادحمتا لوطب نيدج كل :ىعمدو ةراغب قداوف ىففج ل ءاسا.

 ما ديطيا راكم اخ هلا فارق :ئنجببا ىداج زا ننديرطخاوأ ب
 بتئاكلا:قازرا نب زيزعلا دبع نب ىئبحي نب مامه نب ىبحي ١ ,1490- ئ

 « مرا ةخس نفوت روهخس طخلاو ةبانكلا نسح غيلب بيدا ركب وبا

 ديه وبأ سس السو ليقو سالسو نب ةنيثك ندب ى نوح نبا يحي. -414937<



 : ع (161. 16) ع. 160 :.)
 5 2 اديعشت ”ىسيغ نبا هللا محزي ئسوع نب ديعس ىذؤا 'ىل لينا

 اذ 00و فسر مانو ؟ اريبك اهيش. برعلا هلكا

 00 ةيليجكا ةرضحب هياحدصأ نم ذيك نمو ىريزجلا بلص انملو

 ايوا .ج - ب نفيا ا ب انضر بد

 8 ارم ىرد 1 2 1 5-5 0 ". ماو هدا

 3 !؟ةباديم هيد * (نييحض ةيضرف 00 ةروعش هل كن3و)

 فالاب ملعلا: لها نس ركب وبا ىاورملا .ماشه نب يحب :-1494-

 ب « ذه نب نماغ وبإ. ةزكذانغشلاو

 ! لدرس بدالاو ملعلا لها "نم ركب وبا لذه نب ىبحب .-1495-

 ْ نب ديحا نم ثددحلا عمت كقو هي نب روهشملا نم راصف رعشلا: ةيلع

 ١ قام نب ايللخأ .ىقلدح »لاق, :مزتعا نب دنخمل وبا ةنندجي هزفويدلخ
 :.ةةرعق لوا نأ ليذه نب ىوحي ىتثدح لاق ماجللا نباب يفنورعملا

 اناف لاق هدر دبغ نب ده نب دمحا ةزانج رضح هقاك :ناك# أهفا رعشلل

 نسادلا رثاكتو مهظعلا عمجلا نم اهيف تيازف لاف ةبيبشلا لوا ى ذيموي

 لاي يبلع عقوف دلبلا رغاشل ىل ليقف :ةزانجلا هذه نم تلقف ىغقار ايش .

 تلا لاقيفناد:ثناب ىلع ناك تيرا ليللا نم ىعجبصم تذخا

 0 7 رخو 5 0 تنحف .ىناه نب نسجحلا 20 ةذد»



 م (161. 159.160 م.

 نسعلا نب (ده) ركب ابا ةلحرلا ىف عمسو هير دبع نب ده نب: دمحا ريع

 دمحا لهس .اباو ىلعد نب دمحا.نب لعد ده اباو ىذادغبلا .ايركز نبا
 دبع نب ل ا

 0 ثدحو ةرصبلا 0 مام تاط ابار ىليرلا 5 دبع نب دمحأ

 ىبح#»و قيشر نب نسعلا ندهم# وبا رصم لها نم هنع ىورف سلدنالابو

 دمحا نب ده نيسحلا وبا ىضاقلا ذادغب .لها نسو ىمرصلا ىلع ىبا

 ديجي نب هللا دبع ديلولا وبا سلدنالاب دنع ىورو ىلمامحملا مساقلا ىببا

 غماجب ثدحيو ىلمي ناكو ةريغو ىضرغفلا نباب فور#ملا قسوي نبا

 تيار لاق: دمحا نب ىلء ده وبا ربخا ةيلاع نس نع ثاسو ةبطرق

 عم تجرخ لاق .بابحلا نب دمحا رمع.ىبا نع انبانحضا :ضعبل

 دجحسيلا نف اليل ةيبعلا ةالص نم, ثدحسلا ذياع نب كلذ نب ىبحي

 مجملا نسا ىندشنا لاقو ةزيلهد ى  ىعم .دعقف لاف هياد لا هتعيشف

 همعل. ادبي

 قتاف .امل سانا الو , ىلتاف أم ضعب ملفت

 كتاوما ركذت اما ايندلا لل ىنكرق الو

 تعالو 0 تبيلم زب اهبل: نى: ماسفلاو ذءأقيلا لوطم دل نتيؤفيت لاا
 خارصلا تعمس ىعتح عراشلا كاوط ثعلب .انمف تيفرضناو

 « 10101 ةئس نابعش ىف ىقوت تام

 ةقيرط ىف مدقتم رعاش تيدا ركب وبا رُيجس نب ىبعي .-1495-

 شكارمب: ىدحضالا ديع ةليل قفون  هناسز لها قافو أههف عرب رعشلا

 ىسيع نب نمثع ابا٠دياقلا ىثري ةرعش نم تدشنإ . . . . 586 ةنس ىف



 مالا قا مط اذا (1761. 150 7,)
 اني مح ان لاق, سنا نبا للم نع ىسلدتال يندللا_ىبحا نبا
 7-5 كلي [اب ايد مغ < 9+ قنس منام تول ميدقإ رضم نب ىو ..ازوملا_لاق دوبستم ملط يوت ,دلوق , ىف, ىروتلا,.نيفس نع ىسلدن ال
 نكي ابا ىنكي ةيطرق لها نم هللا دبع نب نيسوم نب , ينج 1489
 قبح قياو قاسفلا ىلع ىباذ جرف نب دم للا دبع ىبأ نع يورد
 بعل برا . ةينعي ام. ىلع اليقم الضاف نا اكو. مهريغو, بلا ىبا:ىببا
 وعيب سوح 0 ل ديباوف ,لاوكشيب نب مساقلا
 وش افقي 4 مسيتةدشلاا رج هبل لاعملا, كل# 0ع زبيب لع
 وتاب هل روكذم ملاع دهازلا ميم دهاجم نب ينس -1490-
 ,نيخا ىساقلا للا ديع نم سنوي دهلولا ربا دنع يور ةرصبو اكذ ىلع
 عينت .لاق رافصلا نب .دملرلا وبا ىساقلا ان لاق مزح نب دم* وبا
 و ناوا ناك اذه لوقي دهازلا يرازفلا دماج نير يبس
 قيرطلا | اهيلعف هل, تلقف لاق ىتدارا. تيكجتسساو ىيهف ىوق ذا
 يطلب ذخا تدك من لاقن انرامعا لابقتسأ 3 كلذ كردن
 لع »* ةانعم اذه امألك وأ ةميظع مع نولوقب فردي. ردد ملم ىف نيداكتي ايوق ناسنالا عامس ناف فرط
 ' 1 دم لب دلل نب اوقف نت رم نب -1191-
 -- دلل دبع نب بهشا نع ىور ةيليبشا 2 قتابهلالا
 ويروي ةلأرد هجم للهم لادعيلا لاو كلام هلا نيفيعلا ”كراح نبا 000 00 0 دبع ناز هاو ةءامجلا
 "يي ينقل سلب ايزكو با ذياع ب( بساو# نيج . هوو
  نسلدنالاب عمس نا دعب ايهريغو ةرصبلاو ذادغيب عمسو ةنايشلثو.نيسيملا
 ْ 0 هاا وعا دق بحاص ىدارلا | سنوي نإ هللا دبع مهتم ةعابج نم
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 رضأ (101. 150. 150+

 وبا انا رمع نب ىهحي ان رصن نب ميهارْبا ان ديز ىبأ نب. ةرلا

 ىف هيدي عفري سنا نب كلم تيار لاق ةئيدملا لها هيقف بعصلا

 ند .دمحا ان"لاق دلخ“اناو لاق عركرلا دعبو عوكرلا دنع ةالصلا

 30 نا نبا انا لاق ثرحلا انآ لاق ريع نب ىو ان لاق دلخ

 نم دحاو ريغ تيارف رفعج ىبا ىلع: تلخد لوقي اكلام كعمس

 هللا 0 كلم لاق مهلا ف ةثالثلاو نيترملا ةدي. لبقي لبقي مشاه ب

 كي مل.عفان لاق لاق بهو نبا انربخاف لاق ادي هل 3 ملف ةيفاعلا

 1 فاك قاكحر ىلع لاق هللا ديبع نب ملاس ةايح ىف ىتفي عفاف
 « اينفلا

 ركب وبا"”ئراختملا ئراصنالا سقك.ىب يتفلا نب ىبحي  -ا ههه

 * ميحرلا دبع ند دهن هذع ىورد

 ىيح# نب ىيحي عمد ثدحم ىسلدنا ريصقلا نبا ىبح# ..-[48نح

 + م1ع(*)ةنس كلأنه دهشتساو رئيد نب ىسيعو ىقيللا

 ىسيقلا نازمع نب ديري نب لالف ن: مساقلا . يب -1187-

 نيعستو نيتنثا وا نيعبسو نيتنثا ةنس اهب تام ثدحم ىسلدنا ىاقلاب

 « هيف ىالتخا ىلع نيعثامو

 سنا نب ىكلم 4 لحر ىسلدنا ىسيقلا رضم نب ىيحي -1488-

 هو ىروثلا ن ء اهاكح ةياكح هنع كلم يورو ىروثلا نيوباسو

 8 لاق طاطسفلاب .ىنامعتلا ديعس نب ميهاربا ان ىديمحلا لاق ةزيزع

 نب دهم نب دمحا اذ لاق ةارق ىمرضغلا دمحتس نب ىلع نب ىيعب

 ىسيع نب دمحا ان :لاق ىسلدنالا دمحم نب ىسيع ىنثدح ةردس

 2 ان لاق ىسلدنالا نيم مهاربا نب لي 58 لاك ىسلدن الا



 اا او 1 (861. 150

 - لدجلاو عاكلا ودم . ملعإ دبقو , ب نلبي الاب نكي . مل .مالكلا ماع ىف
 5 ةدكس ةقباصإو ةئاس 67 نبا وهو م ةناس نم لوالا عبر. ىلا ىفوتو

 8 2 »ع« هللا همحر هتوم لبق

 000 عيا يوحلالا رباع فسوب نب ريغ نب ىبعت -1484-

 ركب ىبا نب دمحا بعصنلا ىبا.نع ىوري ايركز ابا ىدكي ةينا

 | نيكس نب ثرعلا ورمع ىبا نعو سنا نب كلم بحاص ىردزلا
 0 يوري ناك هنا ىراخملا ايركز وبا ىل لاقو ىدهمحلا لاق ايهريغو
 ع نمثع, نب ديعسو دمحدم ةوخأ هنع ىور ريكب نب ىبعت نع اطوملا

 0 رورسم نب دهبو رصن نب ميهارباو ديزي نب دلخ نب دمحاو ىقانعلا

 3 هلع ىورو ىراخبلا ايركز وبا ىل لاقو ىديمحلا لاق هللا دبع وبا

 .ييوراانلايلارفلا ده نب هللا دبعو ىبسباقلا ملسم نب دومق روصتم وبإ
 8 دوبب .دايز ىل لاق لاقف سنوي نب ,ديعس وبا ةركذو فكلانه ةءامجو

 |. ةنس هدلومو عست ةنس لهقو [80 ةنس ةسوسب تاس هفإ ىبرغملا سنوي
 ربل يلع: تيار يراخدلا دمحا نب ميحرلا دبع ابركدز وبا لاق م
 ىبثدج م49 ةخس تام هنإ ككلانه مع نب ىيحي

 | اوزلا دجاو ريغ

 , نسجولا ديم اذ لاق, مزح نب دم. ىبا نع دج ني. رب رش نشيعلا
 ا لاق ديس ب د ان لاق ليلخ نب دا قربا لاق اس نبا
 0١ اير مربع با انا لاق رمع نب ىبحت انا لاق (دلخ نب دمحا

  نيكجي ىلع مككحلا كلم ىل لاق لاق بهو .نبا انا لاق نيكسم
 ديجي ىثلاو باوصلا كلذف ةيصاملا ةنسلاو نارقلاب مكعب ىنلاف

 . يلكتن ثلاثو لاق ى..وي ىنعي دلعلف. ىش هيف تاي مل ام ىإ هسفن
 ,دبع نب نمثع اف دلخ ان لاق قفوي ال ثكلذ هبشا امب ملعي اك ايل

: 



 ري , ه6: 1889.19)

 ..كراو ةناب ىدصقب افع ترتست عادجلا ةيفاص ارو ةمايح فيلو

 كافك قرغللا لاق دقل ىنح قب قوثلا تركذاف تلقا
 فئاسنلا ةسبلو عيلخلا قلخ اهفاصوا ىف نندض نم تبجمعف

5 -_ 

 . ا ةععاتلو ىو 26. , كك م جب

 نورت نبأ قدر هزطحلا فلا بالا 2.20 ا

 ىلا ا اللا ا اهيدبا داو 9

 ةدهب هيو... دل 2 لفارط تاناكح امو ”. . ©

 0 دمصلا ماركلا 0000010.

 كردعم ىسلدنا . 2 0 2 1 -1480-

 مسأق نع قورد ر 5 :- دوعسم نب هةر دبع ند 9 م

 دمع مهلد ىبا ناو ىفدصلا مزح نب ديعس ند دهحأو مبا 0

 نب ريعوبا لاق دمحا نب ىلع ده وباو ربلا دبع نب رْمَع وبا ةفع ىؤر

 حانضو نب ده هجرخ ام  نمحرلا دبع نب ىبح# ىلع تارق اع

 نبا نع ميلد ئبآ نب دمح“ نع ب <ئدلدحو :نوطتلا# وا ةلسلا ا
 اني ع

 0 ىسلدنا ثدح# ىريرجلا رارفلا دبق نب للا -1489-

 1 هاو نس

 ةبطرق لدا نر ركب ابا نيفكي نسل نب "للا دبق نب و -4483-

 ارحبتم ناكو ةدع نس (*] ثيدتحلا عمش هيف لاقو 00 نبا ةركذ



0 

 ا نو دعو وع اكزللملاٌ (ا61, 158 7.

 ْ دبع هفع ورب 88 قيراحجلا بهبح قب«ديعسل ني ىيحت -1470- ١

 80 0 اا ١1 م هلم قيس ىقوق .ىتسبللا اجرا ىبا نب نمحرلا
 / ثدح» هيقف . سيع وبا ىييع, ىنا نب هللا دبع .نب :ىبحت . -1475-

 1 علا نسوا وك نب: ىدخ# قب _قيخلا نب.دللاديبع هدلاو مع. نع. ىوز
 30 1 ولا فلك هيمو هلع ىئؤر ةبابل .ند رمغ نب دم“ هللا دبع

 ١ ةلطحمي اا ىو دحر ا, طرقوتغر. طصافلا

 2 "وسما ةيف اي هيج نب هللا دبع نب. ىبيح# -1418-

 - ةيليبشاب رووشو ةريغو ىنزوهلا مساقلا ىبا نع ىور ةيليبشا نكس
  اثيدحا:ى رظنلا هبهذم ناكو ىفراعلا نم نونفل اعماج ناكو

 ل ها( للعب لافبل هرءلت يطابق فب قدانيجاا يري ىفوت .همف -

 . ناك وبا ١ ئكيلاب كوورعلا ل نيل يسع

 0 لاو اجلا ئتح» ففرغتو. نون ىف, .نرصن 00 هي
 000000 .لزغتي ةرحش .نسو/4) اجمهلا ثيبح

 مل 0 يدا يب يوللا اب اقفوم قئشايهلا' قيربلاوب لوبا اوتو.

 .هلإر ميعم اوم« ده تكرس ىنا هلياست ةرظن دعدأ قاعشملا عيتاف

 1 ةقالرظت :اهرت اوج... .عوداؤس ةعيلع_ مر ونا نب فزنا ل ةناش ,اسو

 هةلأياب دولا ةيطرخمل ىولي انكجاؤمي ديغا ةطحلا اهنا نم ساني كو

 ا اعلا معنملا يملا ف....ء امك هفظع يللا ةقازمم هتريفص

 ١ مههطتيإلل ديقردلا ١ تررخت" ديطم" اي -ةخلاو 0 تدتللا
-_ 

 : 0 ١ 1 (1) يلاتهع 8601311111 . مراسم هريمتمفه , 6868 116 ععنف هسا اخ هدكطادق ذم © مواقف
 . يوويتمت يمس تماس ةاتصأز " نست لتاامغ6 .ةمصوفق ,ا وتح ناتاتس 6راحسس ا هتمق ةيطام



 روبن 5-86 158. 158 7.)

 ةنس يفوت ةماشلا نباب ىرعي ىفقثلا كلقلا دبع نب(4) ىبحي 1414+

 ْ ش ظ ع مالو

 تام ىئسلدنا ثدح» ىومالا ةساشلا نب ايركز :نب ىبحي 24479-

 دعب امهدحا: سنوي نب ديعس وبا هلبق ىذلاو اذه ركحذ مرا ةئس اهب

 هركذ دق لاله نب مساق(4)نب ميهاربا هلاخ نع ىوزد ىومالا اذهو رخال

 ةمجرت 1 انندح هل انركذ هريغر ىلتخملاو ىلتوملا ف ىمرضحلا
 + !مفياهلا نب فلخ مسا ف ءامضلإ

 تولك نب م جدح نب نيفس نب رطق نب نميلس نب ىبيمعي -1475-

 هلو ىماغملا يح# نب فسوبو م أضو نب دمتم نع يوري ىسلدنا

 « مه ةنس سلدنالاب تام عامسلاو بلطلا ى ةلحر

 ده نب نانا نع ىورا(8)ةرطف نب لاله نب نمهلس ني ىهجي -1474-
 مزحلا وبا هنع ىور نيزم نب ميهاربا نب ىهح# بحاص رابيد نبا .
 ئديمحلا لاق ىقشولا مهزد ىبا نباب فورعللا ىضاقلا ىسيع نب فلخ

 مهرد ىبا نب مزحلا وبا انا لاق ريخلا ديعس نب ماشه ديلولا وبا انا

 لاله نب نميلس نب ىيحب ىلع اطوملا نيزم نبا ريسفت تعمس لاق
 نيزم نبا نع رافيد نب ده نب نابا ىلغ هعيس هنا لاقو(ةزةرطف نبا

 ىلع ةقبط2 يف اسيلو دحاو هلبق ىنذلاو اذه نا ناظ نط امبرو لاق

 « اذه لبق ىنلا ةقبط ى ده نب ناباو امهنيب ام نالتخا

 هركذ هيبا نع ىورد' ئسوولطبلا لاطب .نب ,نييلسا نب ىيحي -1475*

 *« دمحأ نب ده وبا



 7 ١ ممم (861. 158 م.

 2000 ييرتسن ام الفل ام ىداوف ابوره انحبص ال ثحاب ولف
: 

 امي جسفلا دلبلا هبونذ نثنل احالص لحفنتم لكب قاضو

 0 : هأو

 م روج بيحح وأ لاملا ريثح عيش نيب اهوبا اجريخو

 قبو ريخهسيل ةوظح نم ىرا نأ امو ىسح انطخ ثرلاقف

 لله 0 رهبكلا ذجو نم ىلا بحا ىش لكف ثمزع نأ نكالو

 70]. بلءاريفبج ىلا دوتتلالل اذهر .ىرثي .دقفلا دعب, ءرملا: أل

 يع هلير ب ١ دل

 - 4 اارضاح الوق 0 لطلا ف ىل ناف تدعو ام كتنبدف زينا

 كفيل جمب ريقي دري ل نا ىتتفلل ةمازعلا نم ناب. ملعاو

 2 185 ةنس ةديلوم ىل لاقو دمحا نب بيبح هعيج عومج“ ريثك ةرعشو

 لاه ةزاسإو :ةتراسا ىقاب شاعو ةيوعم نب نمحرلا دبع ةراما ىف

 "2: *ييب 2 ةرامآ ىف تامو نمحرلا دبع ةزامإو مكعلا ةراماو

 « ةخس 96 نبأ وهو [*

 قاس 00 تام سلدنا ثدحم تيصخلا نب ىهحي -1468-

 1 يي م47

 ديحأ نب ده وبا هنع ىور ىنيعرلا رصن نب فولخ نب ىبحت -1469-
 0١ سلدنالا دالب نم ةححاص ةالص بحاض ناك هنا ركذو

 ىوري ىرقم هيقف ركب وبا ىرقملا ىرهيجلا فلخلا نب ب -1170-

 دقو هعإ ةئس ىفون اظفلا هراجا ةزاجالاب ميحرلا دبع نب دمحم هلع

 *« ؛سيفنلا# نباب .فرعيو نيعبسلا زواج
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 ' نبا باب .جراخ عيفبلا ىف نفدو ه1 ماع ىو ةهمربب دنغ هللا افع نفوق

 + ةدويشت هثزانج تناكو دمحا

 اوهمع» نإ لدتا وما عمس ىتسيلدفلا تيدر جاج نب ىو ياو
 « ملم ةخش ىإ دهشساو ثدحو العو ةلحر .هل تفاكو نخيد نب. ىسيعو

 ىف هسلو بدال ”عوهش: نم ويشن تور وجا مزح نب نيجي -1466-

 عيباورلاو عباوتلا ةلاسرب ديهش نب رفاع وبا ةبطاخ ىذلا اهو ركذ كلذ

 ىلا هيقفلا تهب ريغ'رخآ تبن, نم ؤهو ةذاحفلا ةرجحش اهامس ىلا

 ' « مزح نب ديعس نب ديحا نب ىلع دم
 سيدر ىازلا قيفختب لازغلاب قورعملا مككح نب ىيعم..ت1467-

 كلذ عس وهو لزبلاو دبجلاو مكمحلا ىب مظنلا عوبطم لوقلا زينك
 ىنب ككولسم سعب هلسرا هدلب. ءارسا دفع هتلزنمو ةيلعو ةسفقن ىف لهلج

 . هبوكر دنع لوقي ككلذ ئفو: موولا: كله لل .الوسر .سلدنالاب ةيما

 هللا: دبع ودا ىندشنا لاق مزح نب ده وبا اهدشنا ةديصق نم رخدلا

 لازغلل اضم: نب مع نب ده

 لابجلاك جوم نب ائرصو ىو“ ىل لاق

 لايجلاوللت ىرع تبن اونهعلقلا تفش ١ لاييشو بونج نم وضع انتلوتو

 لام سار . . فري اهيف موقلل نكي مل .لايح نغ انهلا توملا ولم ىطيقو(*)
 0 نمو

 هص ةرهأط تاقال نم ئري لجر نع كتربخا اذا

 حج لوقلاف مت ١ ارناف اف عما زله ةلخ يس اولا
 مرج ا هللا دقعو راثتسا لها انضعب نكالو

 :. وفق :تسيلا:.انيوقق “ناي :افيلظ اهفلاخ ماعلا نمو



 عمرع 7 6641:1531 :-159 ١+

 دحا لسي الو هنم هيلع دوعي امس هسفن. شيعي ناكف هيف رهظو. بنطلاب

 ..قدشنا لاق دهزلا ةقيرط ى ةرعش نم (ةباحدصا ضعبر ىندشنا .اهش

 "5 ىإما وجرا ام لكف ىل ثنا لاح لك ىف

  (*)ىلبقتسم ىديس كدجا كنك ام ثيحو

 ا ظ رديزنتلا» ىف اهنمو

 لقنت اكو فيك الو نبا الب تدنح

 .. ١ .٠ ىلع فيكلا نع تنكى ثلا ؛تعنلاب# ثنناو

 ل اليا بد او نلبي نم ثوغ نكدو ىعس نم قزر نقيهلع

 ٠400 1 لل نوكي ىقب اهيف ىضم اميف ىل ناك نم

 7 د .اهلوا ةديصق ةبيطب لولجلاو زاجسمبا كل قوشتي اضيا هل ىقدشناو

 0 ْ 1 5 ١ الما مكيدل بصلا كردي ىسعف الهم سبعلا ةادخ اي

 ٠ | الفيلا ىشحاو هاشحا تلط ايداح ال رهدلا ىاخا

 العتشم اهب بلقلا اورداغ اوعدو ذا افرح ىنوعدوا

 , ًالمتثي ناد نيذهل نسم ابرغم بعشو اقرش ةبعش

 | أهنمو

 البال ىنوفج تاطوا تنك ىلبا ترم مودلا ىداوب ول

 05ا هديا د دقو 20001

 ا ا ا ع ما

 أهنمو

 ' البسلا هيلع رهدلا رذع لحجر ىركش هللا لوسري
 الوجلاو اعمم لهال دففاو . . ... دففا نأ ىبا سيلا

 الجال اقلاو ثكاقلا ثيسل ىلجا وندي نيح ىب امفا



 ْ عم : (761.157.)

 اطوملا مخ ىف هباتكو 1: ةئس تام 0 ةماشلا نب اي ركز نبا

 ظ م فورعم
 ورمغ با نع ىوري دوجتم ىرقم زاهبلا نب ميهاربا نب ىبعي -1458-

 نب مزح نبا, ىسيع-هفع ور نيسحلا انا ىنكي ئكم نو ىرفملا

 نس شودلا:.نباو دواد وبأ ىقوت ابهيفو مو ةنس ىقفوت ةرهغو عسيلا :

 ْ | * وربع ىبا باحدصا

 ىنيللا ريثك نب. ىبعي نب :ىبدي نب قعسا نب ىبعي -41489-

 بتكو :قارعلا اهيف. ىهتنا ةلحر هلو ةدج.نع هيبا نع ىوري: ثدح“

 « موس ةنس تاس اهب

 بطلا ملع هيلع بلغ لساف بيدا ردزولا-ققعسا نب ىبعي 110

 « مزح نب ده وبا ةركذ اهيلع دمتعي ةعفان بيك هلو.هب ركذو ةيف عربف

 هاو ةدلو: لها نم. عقس ثدح#* ليلخلا نب. عبصالا نب بي -1464-

 - سقبطو ليثحت ني:دمجا نب اذللا:دبغ “نع اهيف بثك قارعلا كل ةلحر
 « م.و ةخس_ شلدن الاب تامو

 ركب. نبا. نع ورد رعاش تيدا :دج وبإ رهزا نب“ قع -1469-

 « مزخ نب ده وبا: هركذ ايلا أم . ةداَبُع

 ةدحاوب ةيجمعلا ابلاو ةليهملا نيعلاب ىسبعلا لولهب نب ىبحي -1463-

 م مذ, ةنس-شلذفالاب هتام كدع» ىبطرق
 لورا ههقف ظعاولا ىوالسلاب فرعي ركب وبا ىقب نب ىبحي -1464-
 دواد لا“نوسا رم نم“ةزام_ نس “وىفوادق ناك بوبط تيدا رهسفتلاب

 ناك انف .دخعا نم ذا نأ ملو 1 انلإ ظعب دج ايناوعإ ةيسردب ماقا

 ١ 8 هنغي عطق مث 77 هل لعج دق دعس نب. دمحم ةهسريب رهمالا



 نوما مالا يتب مدام من1156 1558

 : 4 ديعسو سل نبادحم ين دداويب ةقنو ليو لاقب

4 5 2 

 ' ري ةيرسلاب ماك اكل ىلوتي ناكدو . ىلع ىببال جابشنالل عرش
 ْ ديفا ها تع ١ « ةردغو ىفدصلا ىلع 0

 اقر ١ م 2 يعش ا باهت 3 طيبا مهيب
 1 لل فيت مند 1 0 ع ملم ةئساوب

 ةيطقبو فر ديا نرطملا 00 دن .نب قتالي -1455-
 ف .مهجرلا دبع نب دج دنع ىوريإ أ مرد بقع ئفوت مكتعلا وبا:
 ورب ركب: انآ :رتك .ىدسالا ديرذا نب. دهم نب" يحن تلاوقمتلا

 00000007 لا "بادالاب ةفرغملا لها 3 ناكو ةرفغو ىهلنلا ديلولا 2
 7 لو عائض تعب ةلليز لت نيزتا نب ماربا نب ىدنبز"

 7 باع 7 000 باحتصا 0 ةءامج ب روهيشس 3 0
77 
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 مم[ (101: 156 ؟,)

 ئف جرم ةبرك ىف تدك ىنا ملعب سيلو ئنع دض

 ىنجتلا ريثك ىلع ىنجتف بنذ ريغ نس ىلن ىنجنتو

 ىناظ نسح ىلع ىل هللا مكح اذن ىلع ىضق# ىنظ نسح
 بانتاك ةامس اباتك نجسلا ى لمعو رضفتنشملا مكعلا ريعوبإ حدس

 ركذو قورعم رهط لك هيف قضو ةرعش نم هلكو هزجا ىر ريطلا

 هي اعفشتسم كحلا نب ماشه ديهعلا ىلو حدمب ةعطق لك ليدو هصاوخ“

 دقزب ىتومسلا فا ._ىبلا قبس جبل باتك ىهر هقالطا ىف ةيبا ىلا .

 ر» مهتا دق ناكو اهن كنغسنو هطختب  ةئرفرملا ةخحسنلا تيار
 قركذ ىف قبب مل ناطلسلا مذ ىف رهظ رعشب ءارعشلا نم ةعامجو

 متياذ اكو مكياذ 2000006 نم لزعب و ىو

 صعب "قر تادو ةنتفلا مايا يلا شاعو ةدعب اسورلاو كيولملا جاذم م

 « ديادشلا كلت

 نس ةيرق ةماغمو وماغملا ىدزالا رمع وبا : تنعي نب :نسؤي“ -1459-

 عيب دنع هللا. ضر ةريره ىبا[4)دلو نم وه تعب لاقو ةلطيلط لامعا

 رص عمسف قرشملا هل لخرو راسي نب ديعسو ىبحي نب قى نم

 بيبح نب كليلا دبعي ..... هريغو ىسطارقلا ديزي نب ويسوي قي

 هخع ىور ةرهص ناك هنا لاقنو ةد روهشملا :هبحاض وهو ديقفلا , ىيلسلا

 دقو هنع الل اهنم ىش دجؤوت داكي الو ةحتضاولاب ئمسملاا رهبكلا ةباتك

 اميف ناورهقلاب عم ةئس تاسو نميلاو ةكم كلن لشن آتنا

 (1) ش  تملع انك اذه ىلع قلولا ملع شا
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 يهل هيلع (861. 156 >. 156 ؟.)

 ْ اي ىلكب 0 مياس

 1 م 1
 رع ل فرعا ت د و

 رجولا زع نع ظحاللا يي نأ ىلا ى 35 0 ظ
 5 هيلا / ىنيع تر رظذ ىوهلا لامق 3 نس 0:

 درت اذ ام ىتاتاق ىهو ىثيعب ٠

 هتدهصقا ةلوق هنسو ريثك ديسد*

 لش نا ال. انناعف عومدلاو ىفيع ينعم
 نع ىونلا ةادغ نيعا سبت نس يلا را لعيإ

 0 هل
0 

 ا

24 

 2. هب هب 9 أ ب يش

 00-2 ْ 1:40 1 5 اك 7

 الل تنك ب ىئببا فلخاو يصعي دق 0 دق دبعلاو يل
 8 جغمرشا ةيولنا ار 1 0 10

 0 0 نمي ًانلس داوفلا نا نمل اولوق

 0 بتاكلا قيشر نب دمحا: سابعلا وبا هل 5 ويا اس
 4 9 . نم. نسعلا ف . اهدحسف تيب لسوج ليج ادباو امس 2

 .رالح يسارع ١ 0 دعب 4 0 4 بر 3
 يب

 2000 هلو
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 تاقف ال تلاقف كب دبعلا رخا اذها ابل .تلقف ىفم تناو ةرطخ

 وا عضوملا اذه ىفو تنفولا اذه ى ةعمج موي لك تلاق اقبلا ىعيف اهل

 راغيد ةيامثالث تلاق' هلل ثنا نم كءاب نا كيث ايف اهل تلق  ناكلا
 ىبلك دازف 'ىلوال ةداعلا ىلع اهتدجوف ىرخا ةعمج تجرخف (4)لاق

 ةطسقرس بحاص ىبيجتلا دمحتم نب نمحرلا دبع ىلا تلحرف اهب
 ةولخ اههيبعهت ىف تركذو هيف ةروبشملا ةيميملا ةديصقلاب هتحدمو'

 ىئرس اهنيث ابهذ زائيد ةيامثالثب ىنلصوف ىقيدحب كلذ عم هنثالحو

 تنزلف ةبطرق ىلا تدعو اعجارو البقم قيرطلا ةقفن نع ىفدوز ام

 قاضو ىضرا ىلع؛ىانهس# ثاقبطنا دقو ارثأ اهل ىرا ال اعيج ضايرلا

 ىخسلجاو ةراد ىلا تلخدف ىناوخا نم لجر اموي ىناعد, نأ ىلا ىردص

 ىل ةلباقملا ةراتسلاب الت رفشا ملف هناش سعبل ماق مث سلجم ردص ىن
 تنا ىنالف ىبال تلق معن تلاق(#زيةولخ تلقب» اهب اذاو تعفر دق
 ىبلق ند اهبخ اهتم ىلعت هللا ناكف لاق :تخا7 ىقكالو اء تاق ةكوليم

 تفرصناو ىفقرط ضراعب لزنلا بحاض ىلا تردتعاو ىروف نم تيفو

 ىضرفلا نب ركب وبا اهاندعتا دمحم نإ لاق ةليوط ةذيصقلا هذهو

 اندشنا هل دياصق عبس ةلمج ىف هسفنل نور» نب نسون اهاندشنا لاق

 ايلواو اهايا
 مساوطلا مودرلا نا ىاكب ىلع ىميال راكناو ىلت اودهشت اوفق

 مجاوسلا عومدلا ىف اقيرغ الو ىسفنب :قيرح ردغي(9) نم ايا
 موالملاب هفالا ىلع و لك عبتي ناك نا هيار اوذخ

 7 ل 2( نأ



 ويد (140). 1ةق ع. 155 <

 لصتملا .نعبرلا لل بوسنم ىضبرلا جورطم نب سوي . -1450-

 هقفت نيروكذملا اهقفلا نم وهز(ه) ىصيرلا مكحلا:مايا ةبطرق رصقب ناك
 7 « هللا همحر سنا نب كلس باحدصا ىلع

 0 لاق يدانرلاب ىرعي ريع وبا ىدنكلا نوره نب "قينؤي : -4451-
 ١ هرق رعاش برغملاب عضوم ةداسر نم ناك هيابإ دحا نطظا قيينخلا

 ولسل كلانه ةصاخلاو ةماعلا دنع روهشم لوقلا عيرس رعشلا ريثك

 - خويش نم ريثك ناك ىعح لكلا دنع قفتت موظنملا نم نونف ى
 يرمأ نونعي ةدنكب متخو ةديحب رعثلا 1 نولوقي هتقو قر بدالا

 ' ]لأن نيرصاحتم اناكو نوره نب .ىسويو ىبنثلاو ىسوقلا

 سادن لم هلوخد دنع مساقلا نب ليعمسا ىلع ابا هحدمب نلذ ىلع انللدتسا

 دلإ ديمي ب بعسب ركب وبا. مكاحلا هنع ٠ اهاندعلا ىنلا ةديصقلاب

 يع طاب اهلواو ىدزالا

  بليدع ليوعلاو ىزجش رجيشلا لرفع ؤفو قليب 58
 ده وبا ربخا مم ةنس سلدنالا لا_.ىللاقلا ىلع ىبا لوصو ن

 هناوخا ضعب نع ىبلهلا قحسا نب ده ركب وبا ينربخا لاق مرح نبا

 لاق, نور» نب بسوي. ربع ىببا نع ئضرفلا . نب دهلولا ابا هقطاو
 ضادر ىلا اجرفتم ةبطرق ربذ تزواجعف .ةحيجلا ةالص رثا امري تجرخ
 اهتثذاح مث .تدرف اهيلع تاسف اهنم ليجا را مل ةيراج اذاف نورم ىنب

 هللاب ككتلاس اهبل تلقف ىبلق عماجهمب تذخاف اقياف ابدا تيارف

 ل ةرلخ تاق هاب كيسا ام تقف ةما لب تلاق مام رخل

 تغلب ايلف اهرثا وفقا تلعجمف تفرصنا رصعلا ةالص ثقو برق

 اوطخا هللاو ثيسلف مدقتت نا (اماو) رخاتت نا اسا تلاق ةرطغقلا سار



 مالا ' 7 (861.155 >)

 دبع ند ىسيعو ىسيفلا حرق ن د كمجم هلآ“ كعب ىنأوأ قعلا هبفا نبآ

 ئفوت ةزاجا تباع نب هللا دبع ىتآ 'نعو ظقاعاا ىرقملا ىلاسلا نمحرلا

 « 622[ ةنس ةدلومو 56 ةبسل

 لجر :ئدنالل ىقانضقلا ج 52 دي نلف لع ني وعلا -1446-

 يو" يدهتملا رضا ىلا نب"ناللا دبع نا ىلع عَسو قرشا 2

 نم ةعامج انه ىوز دمح» نب مساقلا ناهيشتم# ىلع قريرلا ثاساقن
 *« ىخايشا نم ةءاتج ةنغاىرترخلا تاناقدب ئئّدح جابشال

 ىنكي ةطايقرش لقا 'نم-زيزضلا ئبلكلا ىسوم نب د 2

 اقرب قايجلا ىلع قاد جارد نب نوزم با نع ىورد ا 7

 هذ اضتخم ناكو قئارألا ركب ىبا نعاذخا اماما ايلوصا اي وةتن ناكو

 ىر اهب ىفوتو ةودعلا لل لقتناو ةروهثس زججاراو ناسح فيذاصت هلو

 ١ ب هزث ةئس

 سوي. لهقو رمع وبا ىرفاعلا نوشيع نب نورم نب سوبا 4482
 ىورت ققشو"وهو ةداج كلش هبطت 'لوقلا* اذه تبنحاص 'لعلزا نوشيع نبأ

 ةقشوب هتيد لها فقرعيو هثقتطو ركحلا دبع نب هللا دبع“ نب ديه نع

 00062 ىتشعلا ةركذ اذك م.و ةنس سادنالاب تام ىذوللا ىنبت

 ةضرضملا يلع نب ىبحي مشاقلا وبا لاقو هنع ىللدخا ىلع الع ا

 نب ”ديعس نب. ميهاربأ قدما ىلا ىلع دتارق ىنديملا لاق هُباََك

 « دنع ىرصلا لاجل هللا دبع
 كلذ“ ةكجحقملا لاذلاب ققمشلا نوشيع نب نذدوم نب فسوب -1448-

 0 ملعا هللأو هز قوص وأ نوم ةرارصق نور* ١اف عم هنظآو لاق ةئم 2



 وم و عال“ (86!. 134 7. 155 .)

 يدا يباو: نسجل ىبا ص:......و زوفم نب 6 مهم ةيبالا نم دحاو

 اييهوم نب. نسحلا وباو ىناسفلا ىلع واو دهلت نبا نياو 'ىبصاغلا نبا

 ا دواذ وباو تباث نب زيزعلا دبع نب. نمحرلا دبع ده .وباو

 1 ل اامبما « ع٠ ةنس ى ةبطاشب: ىفوت, تاعامجو:ساجمن

 ' ديم ىوحذن بيدا نورهخ ند هللا دبعا نب. نسوي . 1445-

 ظ نب مناع دهس وبا ةزهتلا نع فور يرفللا دلع تح رابآ يوباجا ىع
 ا امل الع ىقلاملا ىوحلا ئموزذ+ يلا نمحرلا دبع نب .رمع نب ديلولا

 ١ ١١. !(عرطعلالا نسيدع ند .نيحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب. يسوي ..-1444-

 5 ةاساعمما نع:ىوز نويرش لها نس جاجا ابا ىنتكب

 :نيحرلا(*زدبع نب .رهامج ركب ىبا نم ةاليلب عبسي رثكتجاف .ويلا
 1 ملعلا لها. نم ناكو اهب هقفنو ةدم اهنكحسو ةرمغو

 .ئيطاشلا بيويح نب رماع وبا دنع ثدح ثيدحلا نم ناعم نإع مالك
 00 م (لصفلا وبا ركذ امم) همه لاوش قضتخم (سافب) ىفوت

 ليخلالا .هزيف, نب رمح. نب بسوي .نب'زيزعلا دمع ىنب.:نقسوي .-4446-
 - 1ديق فزاع بيدا, ثبددعح ظفاح ؛هيقف عابذلا .نباب...فرعي ىدئالا
 نب ديح» لا نع ئوري ثيدحلا ةفقيرط ى امدقم ناك وب اريك

 .اهيلولابىباو ققدصلا ىلع ىبا طظفانحلاو ىف الوخلا هللا دبع ياو بانع

 !!!(4) قفديفلا ده. ندا رداقلا دبع ده ىباو تيرط نب هللا دبع ني ديحا

 .!ةيطاعبا بيطغلا تساي نبي ريزعلا 8 نب .نمحرلا دبع دي“ ئباو

 ٠٠ مساقلا ىناو. جالا. نب هللا دبع ىباو ىبرعلا نب. ركحج ىبا ظفاعلاو

 نحل ْ

 بابا + . 4( لكشم سدح



 ارذغن -  (م61.1549)

 هللا دبع نب ده نب دمحاو .ىضاقلا هللا دبع ني نسويو ىيتضرفلا نبا

 تاوبال“ ىر اقرفم مهضعب ركذ مدقن دف تاعامجو ىيكن4طلا :ئرقللا .

 ديبمتلا باتك هناعومجم نمو هنع ةدتسملا ثيداحال( ىو. ااذه لبق

 نب دهوتا لاق«رافسا ةرشع ىف ديناسالو ىتاعملا نم اطوملا ىر ايل

 فيكف هلثم ثيدحلا :هقف قاع .مالكلا ىف ملعا بانك ؛ودو ما

 ى باعيتسال باتك هامس ةباحدصلا ى باتك اهئنو هنم نسحا

 ىضر ةباححصلا نم تافخصلاو رهشلاو تاياوزلا ىن نيروكذملا امسا

 ىلع مهرابخا نوغعو مهلزاخمو مهلاوحا صيخلتو مهب فيرءتلاو مهنع هللا

 ثيار ةديافلا ريثك -سح تاتك راو رافسا ةغبرا ىف. مهعملا .فورتح

 اهتمو هباب ىف نقولا ان ىلع هنومدقيو اذج هنوتسعحةسي .قرشملا لها

 نارفس ةليخو هتياور ىف ىغبني انيمو هلضفو ملعلا نايب عماج نادك

 دهارشلا ثاتكو رفس ريسلاو ىراغملا ناصتخا: ىف رردلا باتكو

 ثيدح نم اطوملا ىر ايل ىضقتلا تانكو ءزج ذحاولا ربخ تابثا ىف

 ةعبس راصتالا ةمنا رابخا تباتكو دلج» ملسو دهلع هللا يلتف هللا لوسر

 لخددملاو ديوجتلا باتكو ءزج نارقلا ةوالت :نع نايبلا .باتكو ازجا

 عفان ةارق د اهكالا باتكو نازج. ديرجتلاب ناارقلا .ملع ىلا

 1 ىتاكلا باتكو زج هيف افاتخا ام هيجوتب العلا نب ورمغ ىباو
 ناحضا فالتخا باثكو !ءزج زشع ةنس ةنيدملا لها بهذم ىلع هقفلا

 ءالقعلاو لقعلا باتكحو اءزج ع هنع مهتاياور :ىالتخاو: سنا نب للم

 ةكهن بابكو دحاو ؛زج ءاملعلاو ءايكصلا نع مهفاصوا ى اج أسو

 تايبالت ررغ نم :تاركاذملا ى ىرجي امب سلاجه ملا سناو سلاجمملا

 ريغ هنع ىور اهريغ ةريثك ىيهلاوت هلو نادلجم تاياكعلا رداونو



  دخف د (761. 154 >. 154 )

 زي ل اسلام سبل كلذ انا يصل ل جرن اج جا

 ” ئباو ىورهلا رذ ىبا نم ةتلخر ىف عمسو لعفف ”قالختتنالا» رش

 ااجلاض الجر ناكو هيطخ ل عجرو فرصنأو ايهريغو ىروصلا هللا دبع

 . "نتا لاق ارماش ابيدا ناك هدب اهرفحي نانج دل تذاكفو اعشاونم
 1 و أيسر « منان ةنس ةدلومو عال (ةنس) فوت جرزخ

 ظ هزكق 116. هنن تان مهل ىلوم ئبلغتلا حابر :نب "نسوي -1451- 
 0 نااطلاطب ١ رم جهنم وعطف

 1 .نيلنالاب تام ديف اولا لها: نس نيفش نب" نسوي -1430-

 1 ا ناس الس قم ابئازف
 ! | ايبا "نع ىو رمع وبا ىدابرلا نميلس نب فقسوي -4444-
 000 "لففرلا دبع مساقلا وبا هنع ىزز بئاكلا سيردا نب كلملا دبع
 اطسانس 0 5 ئراضفالا هللا دبع نب ده نبا

 مغ اونا ىردنلا نبلا دبع نب دمدعدم نب هللا دبع-نب نسوي -1449- 

 يدع مولعبو اقفلا نإ فالخلابو تاءارقلاب  ملاع رثكم ظفا ديقف
 يل دنالا نع جرخ# مل هنا ىلع عابفلا ريبك» عاتشلا. ميدق لاجزلاو

 هابزغلا نمو اهريغو ةبطرقب ثيدحلا لها رباكإ س ممم لاكمال

 اليمي ناكو هنع تراس ةعفان .فيلاوت عمج امن 'قلاو اههّلا' نيمداقلا

 عمسو)) مب” ةغس :بجر ى هدلوم هللا همَحر ئففاشلا لوف لا هقفلا قا

 . قاهبلا عيصا نب مساق باحمصا ةءامج نم ةديب ةثامعبر ال لبق هسفنب

 ٠ 1نبا تراولا دبعو ظفاحلا مساقلا نب دلاخ مساقلا وبإ (ههوهش نو ةريغو

 وباو دنا نب(*)نيحنرلا دبع نب دهم نبا هللا“ كبتو:رضلا نب دهعسو نفس

 ' ديلولا وباو .ىجابلا هللا دبع نب دمحاو روسجلا نب دهم نب دمحا ريع
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 ىئخيدملا ى..اغعلا ىشرقلا بيذ نبا نب, ةزهغملا نب نمحرلا دبع نب ده

 نب ليعمسا نب دمحم نع ىلاص نب دحا غب نالكلا ضاق ل طنز
 « ربلا دبع نب رمع وبا هنع ىور بيذا ئبا نبا نع :كيرد# ئبنا
 دوجم ىرقم هيقف (:ىكلفلا») ىماذجلا ديعس نب ده نب قسوب -1488-

 دياولا ىئبا هللاب ديوللا ىلوم حاجعن نب نميلس دوا» ىبا نع (ةىور#)
 (*) نينسوملا ريما نب مكحلا ىصاعلا ىبا للاب رصنتسملا نب .ماشه

 ةزاجاو مال ىدج دلاو وهو ةريغو ده نب نمحرلا دبع هللا نيدل رصانلا

 دهب نب ىلع هبيبر دي ظبي ريبكك قر دلج ى ىدنع هل دواد ىبا

 دعب ةقرواب ئفوت .دواد ىبا طغدب هناف اهرخا : ىف اريسي الةليذه نبا

 « ةيامسمخو نيسيخلا

 تتكل اَيراقق ناك جاجمسلا وبا ىطسقرسلا دهم نب بقسوي 1 -1456-

 « ةيامدرأو نيعبسلا دعي ىفوت امسح“ ثيدحلا

 ىرغثلاب فورعملا جاجمعلا وبا ىردبعلا ميقا كب نفسي 197

 راصو ةنتفلا ىف. ةيسرم ىلا لقتنا'بيذإ فراغ ةدواز, ثادح» هيقف

 ناكو روهظل ضرعتي ملو عفتقاو ةلاويروا ةئيدس ىرق نم ةءريلقب انيطخ

 ىف هل :ىعسف ةتفرعمل ابلضو نيح .ةيسرمن اهقفلا :نس ةعافتج هب لطغ نق

 باتك سعب ةيلع تعمس اهيلإ لقتناو ةروكذيلا ةشويلق .عماجمب ةبطخلا

 نب سون نسحعلا وباو ركب وبا ظفاحلا مس ةعامج نع ىورب .اطوملا

 هب كشر نب ديلولا وداوا ثريغم

 لهإ نم ىفدضلا ملسفاىبا نب :تفلخ نب دومح نش نشاون , .ت1438-

 مكح نب نميلس نيعتسملا همدق,ةيما بل اني. ايصاق ناك ةتبس
 انا ىنحي ناكحو ةنس نيرمعو :اقين بكلذ قع ريتساف انهياتففل

600 



 ' لوبا ْ كفل 158

 00 نيويبا نع'رفعج نب. ليغمساو نولاقو شرو نالتخا .ى. بانك
 35 | سلا تابت نب هللا دبع وبا دنع ثدح معن ىبا

 ' « هتاياور عيمج ىل زاجاو ىتاياور

 قي نغ:ئورد ثدحم ىسلدنا ىقفاغلا ديلولا نبن ماشه 71451-
 5 0 ده 7 مإ8 ةنس تاني حاضو نب دهو دلخم

 ل ْ نم درا

 ةثامثلثو نيسيخلا دودح. ف. ن 0 بيدا ديه نب ىناه -4459-

 نيثع با ريزولا ىثارم ىإ هل تيار نيف لاق كلذ سس ابيرق وا
 < اطيق ورا , يافا ١ هنمو |رعشب رذنلا نب ديعس

 0 ا يادجو رفا ناب هسفنو شودجلا داق نبل بجمعاو
 5 1 نيماح ردكا موهلاو هسفن نم بياتكي !درغم بياثكلا ىقلي

 ١ اواستم مراص سيباب افلا ةدحو عراقي نا نع ىوع ردال

 1 + مادقملا .دمدعبو هيازيو ةفيسب :وتفلا ىلع عوففلا ىتاف
 ْغ و اولالى. طخ ام اليكيسم ىصقنا لجالا اذا ىفح
 .٠ واسم قس ممم نا انقيتسس نكا ملو مايجلا ىقال

 8 اهي (تام) ثدحم ىسلدنا كامس:ىنب هفره -4433-

 بلل ننام ءاهلا باب .

 أ ديلا 1[ فّسوي ةيسأ 0

 - وزاعوبا بارما سورمع نب فسوي نب دمحتم نب ىفسوي -1454-
 ابناوا ىشرقلا ةيوعم نب دهن ركب ابا عمسو ةبطرق نكس ىبجحسال
 ىبا بحاص ىديهعسلا ميهاربا نب دمحأ نب رفعج نب دمح.» رهاط

 اطوم رهاطلا ىببا نس عيسو ىالعلا ىداف نب برنا نإ مايوكا



 شما (161. 158 م, 158 7.)

 لاق بناحلا ديلولا نأ نواف نب ريخلا ديعس ند ماعم -1499-

 لب عجرو ةعامج نس ةكمبو :رصةبو ناوريقلاب هقيرطب عمسف 3 ا

 0 ناب ىورعللا ىقشولا ريخلا ديعتس نب سيك حج نلخ مزعلا

 ناوريقلاب هخويش نمو قرد نب دمدأ نس هللا دبع ىدهم داو مرد:
 مداربا قانحسإ ودأو ئسافلا جاح نبا نب  ىسيع نو ىتسوم نارمع وبا

 دوح# ند بفلخ ديعس وباو ميهاربا نب قيتعو ىسانكللا مساق 31

 هيقفلا ئراضنالا شايع نب دمحم هللا دبع وباو ظفاحلا هيقفلا(1)ىقزحلا
 نسو دف ىبا نس هللا دبع ده با بحاص صاوخلا ناب فقورعلملا

 رهخم سابعلا وباو:قرقتلا دمحا ند ريع نب رابجلا دبع رصمب ةكوهش

 جاحلا نب ادهن نب" دمحا سابعلا واو ريخم 3 سعلا نب ديجا' نبا

 "نب ده نب نسا دهن وبا ةكمد هخويش نسو ليبشالا ىبعي نبا

 ةدرتخ#؟ نب ديعس ىبا نب دهن ركب وداو شورطالا :سازف ند ميهاربا

 رادنب نب. نسعلا نب دمحا سابعلا وباو ىعفاشلا: هيقفلا ئنارفسالا

 زباو ىنيرزقلا رادنب نب هللا دبع نب ذه نب ىلع نسلا وباو(*)ئزارلا

 ةيحاص|9) ن وُسْيُم نب ىكم ده وباو ىلقصلا نسحلا نب هللا دبع ركب

 ةقيرطلا ليمج ديلولا وبا ناكو ىطشاولا نالهس نب ده هللا ديعاواو

 (112) :ىص
3 



 ا (861. 1589. 159 ع

 سين ةريفو يطال دبع ند سنويا نع ىؤرد, ياصإغزب -193-
 ٠ 1 كوبا عيبا »يا س١ قداس هي
 .ديعب نب ملّسأ وخا دلاخ(*لوبا مشاه نب زي زعلا دبع .نب عشاه .-1195-

 ت0 نبا هيلا ب دكج بداو.لضفب روك, ىمضاقلا زيزعلا
 . ةهيدب هتعقر ربظ ىف عقوف ةرقلا كلتب نكت مل امهب هبطاخ اهلاق

 ا انيصر: افيقث هظفل اقيار:اضيرق الا .تسزع .(نا .لقنإ .ال

 ظ 000 .انهيي الاقم دمت مل اذا ثععلا نم ريخ وبف رعشلا عدوا

 واما ١ | ماشه ةيسأ نس

 0 0 يباني ىتشبلا نباب فورعللا ماشه نب. ده نب ماشه -1194-

 ْ ئءصملا نمثع نب. رفعج نسحلا ىبا لا نم ب لا

 '  ىهاقلا ىمطانرغلا ىلالهلا ةرقب نب .ماشه نب دنحأ نب ماشه -(495-
 0 ىلا 0 دهلولا ىبا,نعا ىورد رويشم ببدإ ثدح.م هيقف اهب

 فيج. يبس ير ةداوم م نودعس .نب هللا دبع فلو ىرذعلا سابعلا
 ا ١ « هب. ةنس ةطانرغب وفا عع
 .ديقف ىعقولاب 0 ,زعملا ديلولا وبا ىادكلا ديحا نب ماشه -4496-

 اه ا4) نعال ورب ا[ 81,ةنس ىفوت فراع مدقتم بادالو ةغللا ىف ماما
 ا 0/1 ديلولا وبا ةريح ىبا نب ديدا نب ماشه -4497-

 0 * ةركس نب ىلع ىبا ىضاقلا نع ىورب ملعو ةلالج

 نحر دبع نم عيسو رسم ىلا لجر ىلطياط نيسح نب ماشه -1498-
 00.« ٠[[. ةخس نم ابيرق تاس زيزعلا دبع نب بيهشاو مساقلا نبا
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 رهاذ : (1561. 35277

 أهنم جرخو ريصم لل رفاس مث ةرصبلا كل اهنم 2 نسزاف نم هلتضا

 ناجغا "فر انانك "نفت و 5 1 رجني ناكو ارجات سلدنال كلي

 ديعس وبا ةركذ هنع ثدكخو زوم لح سشلدنالا نم ذاعو ةدوجو ةذرلا

 نولخ رشعل نينثالا مي ى رصمب تاس ةئا لاقو ءانرغلا نإ سنو نا

 ةميدو مهنم نال لل رطدي: نقع هلو لاق. مرمي ةس ةرخآلا ىدافجأ نم :

 ةرامع ةوباو وه دلو زةفيذح7 ودا تارفلا نب ىشوم نب ةفيثو نب ةرامع نبا

 *« ةربغ| نسو ةيذأ نم عمسو رصمب

 ىرري ثدح» هيقف ةريبلا لها نس ىنالكلا نوبهو نب ةيحو +1416- 

 ةركحذ مام ةنس سلدنالاب :تاس زمن نب ديعسو رصن نب نمهلس نع

 3 ىنشنلا ثراخ ىب ده

 ءاهلا بباب ]

 نورد .هفسا نم
 ' نب: بهشا .نع ىور ثدحم ا !انب نب نوره تيل

 « زيزعلا دبع

 نم "فراع هيقف ةبطاش لها "نس .ثاعا نبا دستخا نب. نوره.(
 + ةياهسيخو ىفوت ملعو ةلالج تهب لها

 ثان ثداحم ئسلدنا زايخلا .ابا ينك رضن' نب :نورق ا .1418-
 ها[ ةدس سالو

 مشاه ةقسأ نس ,

 * ديعس وبا ةركذ تدح“ 'ىنايج ىمخالا (دهم نب) 0 -1420-

 نب دمحا نب دم“ نع ىورد ثدحح» ىريبل دلخ نت مشاه ت1491-

 + نيزم نب ميهاربا نب ىبحيو ىبتعلا زيزغلاا دبع



 هيك ةهل 8 | عل

 ف ةللمآلا بولا ةثع 1 ا اذالل_ تلقت

 ا راسو اديدخ اماني سبا ذك ديجي تيلر ذ
 3 قو ةهجو ادي مواسي
 ١ مرسلا تددرف مفظع شمت يف ياسا مسعراو

 [ أ يجب

 ريق عن ايدك ايف د هب , سافلا(#) ٠ : ا 0

 مديبعللا 0

 ١ أ ةارفش نم سابعلا با حاولا ل ا

 يرد ١ ل كار دوريا يارس بو "روش ن
 ب. ىو
 1 حب 1

00 

 2 مو اف فيك روطنم ايره
 ل دقو م اقرغ رب ف 5 ادرج 3 2

 اب نما حتا ا ل 1 هب 1

 : 0 اوراد رد نإ سانلا مايا ب رد . م 4

 دك

 00 0 ا م ا 3 0 : 1 21 تب ا 54 »

 ل رشم ميرلا تردي قيس 00 الا
 دا ورسول يمل
 اك ديزي ىلا 00 1 ا 3

 3 ٌ 12 معتسا اغيب كيف 6 تلا َك اولا

 3 1 1 2 ٠ ١ ١ و 1
 2 كباب ”1 0 ميس 3 دعو داديع .١  [؟ه ساير



 مالا مم دمم عر

 نسحمملا نب ىلع مساقلا وبا ىضاقلاو ئفتعلا دمحا نب دهم نب دمحأ

 ده ميانغلا وبا ىضاقلا انا ىديمحلا لاق مهريغو ىخوفتلا ىلع نبا

 ىلا وبا ان لاق ةزاجا ىرمغلا سابعلا وبا انإ لاق ةارق ىلع نبا

 لا دبع نب دمحا نب يلاص ملسم وبا ان لاق ىمشاهلا ديحا نب ىلع

 ىببا ىنثدح لاق دمحا ىبا ان لاق ىلجمعلا ملسس نب د نبا

 انعفن ام انل ثييذدحلا عفنا اندجو سبق نب ورمع لاق لاق هللا بع

 نع سيرش نع دحاو ريغ اذ اذك الف اذك لاق نم انترخا رسإ ىف

 دمحا نب ىلع نب دهن العلا وبا ىضاقلا ان لاق مزح نب ركب ىبا

 يسلدتال ركب نب ديالا ىنت لاق يلسأرلا نور» نب بوعي يبا
 « 0! ةخس بجر ف روثيدلاب

 يلا سسابعلا ابا ىتكي مرسلا نهر ني دهس ل 0 رم
 بيههو ىلا ةنسلا ىف بهو ةدج, ىلع بلغ بيهو نباب فرعي

 . ارركتم ةقثلاو ضابقنالو لصفلا لها س ناكو فرعي ناك كلذبف

 نبدأ نع ىورو م00 ةئبس جدو قرشملا ل لحرو هدلبب حوبشلا ىلع

 مسيخ نبأ وهو 1219 ةخس فوتو مهرهغو ىسباقلاو ساحتلا نباو مساج ٠

 ْ جورخ نبا ةركذ ندسججخو

 1 سيق نب رابجلا دبع نب قلاخلا دبع ى نب ديلو -1419-

 ىشغلا ثراح نب ده هركذ ةطسقرس لها نم. ىضافلا يلدابلا

 5 ةفرعملاو لضفلاو حالصلا لدا نس ىلجب شا نمثع ند ديلو -1413-

 ةيليبشا انيلع مدق لاق هنع ىكحو :دجسهتلا» باتك نإ ثيغم يبا

 هئباصا ةلعل هنع لقثنا م هديق ثنك ىذلا دجتسملا ف ماقاف دوسأ لع

 لاق تاسدنا مث هيلع قدصتبو بطلا ىلع دعقي نبأ ىف ماقاف
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 دهلو ةمشأ ن

 0 هديت نب مساق هنع ىورب 920 ده نب ديلو -1408-

 ْ -  ةيامعبزألا نم ابيرق ناك ىناورملا

 اوطاوجللا نيصلا دلو نم رعاش.ليعمسا نب ديلو -1409-

  رظلا مرَي ىف نايج لايغا سعبل ىزفنيلا تناطعلا ىلا” با ىلا هرعش ند
 ش 1 نس :ىرثلا ليلغ تور قذع . ثيغو قونا موي

 ١ مرطستو وكذت علا سوفنلا انم اهب جرت حج ال نوحاص نمعتفو

 مقص نر كا يسب ناسا اجور ريف
 (4)قرُيغلا سابعلا وبإ دانز ىبا نب دلخم نب ركب نب ديلولا -1440-

 ٠ تلالطو لخر لصاف ملاع سلدنال“ روغث نم رغث .ةظتمقرس لها نم
 2 :دملشأ 3” نإ نستعلا انا برقتلا "سلبارطاب عمسو ةيقي رفاب

 ظ 25 ئتشاهلا#]نوُركر نباب ىورغملا بيصلا نب ابركز

 قارغلاو ماشلا ىلا ملعلا بلط ىف رفاشو قيشر نب نسعلا رضيبو
 هللا" دبع نب زوصنم ىلع ىبا:نم ةازهب .عمسو رهنلا ءارو اسو ناتنارخو
 اناتك ةزاجالك زوجست ى لاو تاعايج نم دالبلا رياش ىفو قدلاخلا
 عيون رغلا نإ ثدخو اهب ثدحتف دادغب ىلا داعو ةزاجولا باتك ةاهس

 كو ا نب دمر ياا ىلا دس ناد
 نا وب ةركذو(*): ٠ ىيخالا مساقلا ىبا نب ديحأ نب دحاولا دبع ريع وأو

 ةيرغلا ىفو هدلب انيحام) عايسلا رثكا انهما ةقث ناك لاقف بيطخلا ركب

 نسحلا وباو ربكال دحاولا دبع نب دهو رهأط نب ده نب ةزيح هنع انو لاق

 402( ص
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 نب نوكشلا لاقو نكشلا نب بهبش نب سرشا ىنبا دعسو ىدع

 *(*]نوبسني اهيلاو ىدنك نب ,سرشا
 واولا باب :

 يلا هس | نم 5

 ىنوذشلا ن(1)مرحلا وبا ليعيسأ نب دوه ند ده نب. بهو -1405- ظ

 وبايوبع يور عيصا ىنب مساق, نع ,ىورا ثدنحيم هيقف ةنونذب ,لها نع
 ةبطرق عماج# سانلا ىتفي اردصتم الضاف اهيقف ناكو ربلا دبع نب رع

 نك تكلم ثيدح.بيارغ.باتك رمعبويإ هنع ىوز ىتملا .هل لاقيو
 « عيصأ, نب مساق | ةقلوم

 ةناجمي لها نم :شيرقل ىلوس قير نب لطخا نب بهو -1464-
 ىبسرضصعلا هيف لاقو [: ةئساوجبن سيدنالإب تاه. مساقلا ابإ ىنكي

 « قازلا ميدقتب

 حاضو ني دمحم نعد يور شجحم ثم ةزينم ار كفا -(405-
 نوردح نب نيفس نب, ثراولا ديعبةنع فور ىقادعلا,,نمثع نب دعبتو

 « ىترهاتلا:نمجرلا دبع: نب مساق ىب .دمحاو رصن ني. .ديعس نيثع اواو
 ىخونعلا ديعنم نب نوتحس نم يس لدا عفان نب بنهو._ -1406-

 0 ةنبب تام

 ديلولا ىبا نع ىوري ةيسنلب ,ىضاق اطعلإ با ريذن نب بهو. ج1407-

 نوعبشتو() ماع ةيسخابت .نوفوم ةمعدلا هيب رسما 0 خابدلا
 * ةيأ نيدو

 مسلسل ايست

 (41) ص (9) ضايب
 ة



 لق (761. 151 ١.5

 ةوركذ ةدلبب اضقلا ىلو يدق ثدحمسلادتا ةلس نب رصنلا -1400-
 "ءااضيا سنوي نبا هركذو ةمجنعلا داضلات ىلتحمملاو ثفلقولا“

 نيسارلا ىذ لا نم ئمرضتلا نيعنلا نب اللا دبع نبا: نفقتلا 1401
 ةئادسلا ريتك ادفاز اخلاص ناكجو ىابسلا:ةريبُم نباهللا دبع هنع ىور

 ىف ىأر هنا لاقيو ةقرب نكس ناكو الك هياظب قدصتي  ناكو
 لخذ: نّيقيلا لاقف ىنيقيلأو ناميالا نيب ردخا 3 لاقي هناك هداخم

 نلاته رتف ربح كلما دبع نب نميلس ذل اننم دفوو داهجملل سلدنالا

 '  اماف امكجياوح اعفرا نميلس امبل لاقف قرفاعلا بيبح نب ده هعمو
 قدرت نا ىتجاح لاقف نايعنلا و ك”يبضقف ةهياوح عفرف ىرئاعملا

 ا 2 عجرف هل نذاف ىف نع ىنلست اكو ىرغث لا

 5-5 #4 سنوي نبا ةركذ سلدنالاب روغثلا

 رق نب ةلقخ ار ريدا ةيوغمتي نمحرلا دبع نب مهعل -14092-

 أقل ب
 ند ديعس نب ةساسا نب رفعج نب ةبوعم نب سمش. دبع نب ةثراح نبا
 نبا قالا ىبدتح نب سرشا نب نكسلا ىنب ام

 ْ [:ا ةنس رع مود ىنا اهن مورلا هلتق داهجملل نسلدن ال ليخذ نم

 دابا دفو نيمو ةداحصلا سس ميعت وبآ جيدح نب ةدوعم ةدجو

 دروع رفغبت دراولا ناكو رصم سف دهيشو ملسو هيلع للا لص
 ةبوغلا دلب نم لقَمُح موي ةئيع تبهذو' هنع هللا" ىتضر باطلا نب رمع

 برغللا وزغ ىلع ةرامالا لوو ا" ةكس نجوس# بأ نب دعس نب هللا دبع عم

 00 5 مهنم ةءامج هنع ىورأ ١ 5 م66 ةئسو مع ةداس

 ما ىه بيجبت نال ليس امناو 14 مالا

 ف -ي د عا ا يدر ع نيت ف م - ا ا ع تا د

 كورد د تو يس تيتا يت
 د ا يا ار دل 00 ا 7

 0 0-لا

 دا 0 1 1
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 ريث همسأ نم
 اذكه» ءارعشلاو ءابدال ةليج ىر.روكذم نمدرلا دبع نب رمن .-4594-

 رمي ايلاب ةلسم نب رماع وبإ ةركذو اي الب زمن مزح نب به ربا, ةدروا

 + ملط مللإو نوغيصعلا يبطي
 هللا دبع نب بفيس نب(4)ت لْقُم نب ةعافر نب نوره نبا رمن -1598-

 سلدناالأب لاس دلخ» نب ىقب نع ىور سيف ما نايل ا نسا 5

 #1 ثراح نن دهم ىنشخلا هركذ ما ةئسا

 ءامسالا دارفا

 لقا نم دحالا دبع نسا ليقو دحاولا دبع نب ميهاربا:نب ةغبان .-1596-

 جلاض نب, نيهلس نب يباب جاسوروب نيزك ىورب. بصح ةعلق
 * ثراح نب. ده ىنشخلا| 3 مسام لباس سلدنالاب ثت ”رام

 ابا ىيكي .ةليطت لها نم بيصخغلا ىبا نب ىلا مق عن -1597-

 اديهش لبق طابرلاو وزغلا لدا ّس (*) ادهاز ارعاش ا راك ميساقلا

 11 ةيس

 رعاش ينال تال سلال ىريزجلا ضاير ,نب عفان -208-

 رباكال نم ةريغو قيلطلا اهب حدمو ةثايعيرالا لبق ةبطرق 9 لحرب

 « ةئامعب راو نيعبرالا دعب نان :

 نئنالوخلا هيلع نب ىميام وين عينا نب نوداس نب يابا -1399-

 هيقفلا ؛ يبتعلا دمحأ نب دو ما ديبع..نب سنوي نعإ ىور ىبسلدنإ

 دمها :ثراح نب ده هركذ ملال ةخس سلدن الاب. تابمو امهريغو
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 (1) يمص



 7/7 مز

 عام ١ (7ؤلل 150

 5 دبع عمسو قرشا ىلا لحر يسلدتا هذج للا كسني كلملا

 1 هس عمسف ةبرغلا ىف ثذحو هريغو ىروتاسينلا ةيقفلا رهاط نبا
 0 يع نم عيش ىركسدلا بهطلا نب "قاع .نب بهي بلاط

 0 وبا دنع "ووو دوو نب ةزمح لاق بيطغخلا ىلع“ نب :دمحا ركب

 ُ - لا بانك قلع. ىاجرجلا قميغتلا لتضفلا "نب دمحا روصنم
 1 را َِس هو نب ةزمحا مس ساقلا وبا ككلذ ركذ ثيدعلا ع

 3 0 ىنيمتلا ن را لاقو 0 200 ىف ىمهشلا ىشوم 7
 هيفا ا : تل يور اهتل رع
 0 3 ْ 00 رغفلا وبا كلملا دبع نب دمحا نب رصن -4591-

 0 الرمح" لخطر دال دايز نب مالسلا' "يع نع ىدر

 0 ْ 6 م لا اركب ى. ىمهسلا
 8 "ب اولخلا دا نب مساقلا ئبا نب نسحلا نب رصن -1399-
 ْ و سلدنال لخد دتقريس ليزن ىنكتتلا ى ثافلا

 2 ا نذ نللانه اضيا عمسو 0 يف اوكا ع لسع
 0 كمر ا يقل ريالا نم ةغايجو ىرذعلا نا نب ريع نب دحا
 . **«.اركذو الظاف ةقث افللا لي مرر ليمج الغر ناكو لاق هلم عمسو

 : 1: ١ 1 ا 1 7 5

 1, ١ 31 مص 4 نا ١ : كا ا اكل 4 ةدلوم نأ

 اانا ى كب رهمدت لها نم .:ىتلسالا هللا دبع نب رصن -1395-

 0 يل نورم نب نتابع نم عفسو ةكدو رصمو ةيقيرفا لخدو لدحر
 1 06 1- د 0 #0 ةدلب لها نم ا

 (4) ىض
َُ 



 ما 61.150. 150,)

 داوف ريغب شيع ايف اشيع بئيز كداوف تبلس ذا: جرت ال
 سلدنالا مف رضح نكليلا دبع نب ديلولا ىلوم قمورلا(1)تسغُم -15387- 

 قراط رما.ى ديلولا بطاخ ىنلا وهو هليخ ىلع ناكو قراظ عم

 ديلولا .باتكب هيدي نم ةذقنتسا ىتح رهصن نب ىسوم :سبح ايل

 م«. مكحلا دبع نب هللا دبع نب :نمحرلا:دبع هركذ هيلإ هيف
 نمحرلا دبع-ؤدا جاحلا .ىكبصالا دعاشسم نب ديحا نب دعاسما -1588-

 نيسحلا هللا دبع. ىبا نيمرحلا ماما نع ىورد ةلحر هل ثدحب“ ةيقف

 دبع هنع ىورد ملسم باتكب ةنع ثدح ىربطلا دي“ نب ىلع نبا
 ْ ' « دبي نب معدملا

 وبا ىوارغملا ده .نب تيوقعي“ نب يلمد نب يدخل نب روُصْتَم .-1589-

 ىنازقلا ارق لارفلا »رقاب امزهش اللا ممر ناك يقلاسلا ب اللا ١١
 نيرشلا ىلع رصمب ارقو ريشا يأ تنيك هللا دبع يدا ىلع سلدن الاب
 ةكوب ارو جرخو لدعيلا ,ىفشخلا نسحعلا نب يولي ليعمسأ ئبا

 نإ خس .ىفون  ىربطلا ميحرلا دبع نب ,دمصلا دبع رشعم با ىلع

 نب ككلملا :دبع نب دمحا رفعج وبا دهازلا :ئبا مع نبا هنع ىنثدح

 ريبكا(*ردلج ى هايا هتزاجا ىلع تفقو هزاجاو ةقلامب هيلع ارق ةزيمع
 « ةيلهاجلا ةنسلا راعشالل ىن. ملعالا نع ةياور هل ثار

 نونلا .باب
 ةلمبولا داصلاب رضن همسا-نم

 دبع نبا رضن:هيف لاقي دقو.ككلملا دبع نب دمحا نب ريصن -1590- .

 )4( مص



 5 9 عال ما. 149. 150.

 0 مع 5 ملعلا بلط ' ف دابنجالاو لصفلا لها نم ناك مامن أنا

 3 5 0 3 ةئس 0: نبا وهو عال ةس دودح ى. ىقوث هيلع بلغا ىارلا
 0 « (4جرزخ نبا ةركذ

 ع جدلا اجر نب ريزعلا دبع نب يلكُم .-1585-
 دامس تامو قارعلا لل اهيف لصو ةلخر هل روهشم ثدح» ئسلدنا

 0 * مهو ةنس ليقو عبس ةنس رفص نم مي رخآ ى

 لوالد قدهمحلا لاق ىنارلا فيفع نب" لتتم ليقو(و) لبثت -1384-
 م ةيقف وهو تنهو وبا هدينكو هيلع بلغ اقل هتظاو برقا

1 7 5 

 ىتاغلا ىبحي نب فىسوي اهبف قفار نمهلاو ةكم هيب جلا

 0 لا دبغ نب قاءو ىربدلا ميهاربا نب قحستا نت ةبسكحو
 ب 0 #11 مز ةئس اهب تامف شلال ادلع عجرو امهرجغو

 0 را قيتاةنغارلا* دبع لإ نطق نب برات -1588-

 نبا ردع نب ناوحج نب هلا دبع نب سنا نب ةينع نب نطق نبا
 ظ ىشنرقلا كلع نب ريف نب برام نب نابيش نب ورع نب بيبح

 5ك 0307.« م85 ةنس اب تاف ىسلدنا ثدحح» لفون وبا ىريفلا

 .نيكرلا دبع مايا ى تفورعم رعاش ىربقلا ىفاعف نب مالقف ادد

 دمحا هلأ 5 رك ةديصق رذنيلا نب ديعس ى هحادم نمو رصانلا
 1 5 ىهو انايبا هباتك ى جرت نا

 ظ 00 ردع معان ىن ةداهن ىداو ةمامح تفرط نأ تيجحشا

 .داتعلا اهل ايخدب الو اموي بنبز ةوفجتب تيم امو وهن
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 )2 م



09 )701. 14993 

 دعبلا ىلع ةلايتسا دقو ىوغللا نسحلا نب دعاص العلا وبا لوقي هيثو

 اهلوا ةديصق هيلا امدادها بكرمو لاس ةطب رب

 بكوكلاو دعسلا نرتقا امك بك ردلاو ةطبرخلا سنتا

 0 ىرتةشملا 0 ىلع اننلا أهيف 7 0 ىلع

 هرخأ ف لاق كآ ىلا :

 بح صذ نكي ملام بتاحصاف سويشلا ؛ كيضز دداجم

 بغريب امب ككبلا نيب ناسزلا 0 27 هايس

 هيلع هليوعتو قيشر نب دمحا 0 5 0 مابا 0 :

 ( 3 ماو ف ةيئادن هثوم ناكو ةسايسلا نيسحو لدعلا ىف ةدد ةطسيو

 نسجعلا ابا ىنكي ىيبشا يركبلا ورمع نب ده ىلوم(1)ورابم , -1580-

 ىرر هرهستل اظفاح نارقلل ةرالتلا ريثك الماع الضاف اريخ ناك
 خوهشلا نم ةءايج نع قرشلاب ىورذ 208 ةحسس 2و ةءامجا نع سايب لاب ظ

 « ةنس 08 نبأ وجو 69 ةئس ىيفوتو

 ناورجقلا لها نم ديعس أبا ىناكحكب قورقلا ردد نب نوميس -1581-

 نهنذ نب ديل دإ هكع ثدلدحا 5 اطبارم ةييلط نكسو سلدنالا م دوق

 لاقو لاوكشب نبا لبق ىذلاو ةركذ "م نط دلو الأ لاقو 1

 يأ هع ىورو مدقتما اه رابم ركذ جررزخلا نبا نا

 ىنل ةيليبشا 0 00 دلملا ده نب ليم نب قا -1589-

 (1( 2 0 هيلا ر أشأ تيد هبأب 0 فكرالي مقل مالم

 اذه قر لعفي فيح رظنا سا



 00 ركام 0 0141. 149 :. 149

 دضصق م اهايخو ةيلف تبلغف : ةعسو هني. دلما ربازج ىقو
 ١ 7 لان ع اهنا

 1 عاسؤأ تنل نس ىف ةريبك مورلا ريازج نم ةريزج 0 1
 1 ددجلا اوها 0 تفلتكا مث اهلقاعم متتفاو 5 ىلع بلفف" ةث

 5 9 قرفت ىنك اعمط اهنم جورخلا ىلع مز دقو مورلا دادمإ 5

 ظ تنام هبكحارم رثكا ل هدف 34 هتلجاعف هيلع بفشن

 و و ' لاق ىئافرإإلا هلم وير ”نوتفلا هنت 20
 0 ناطر تبكارلاب لخدف ةيئادرس . : ..'. . . دهاجم 3

 51 ل هيلي راو 0 ا ل 0 نييرعجلا سدر وُرَْخَو هدأ هلع

 1 ايران نيملسملا بدار نذقت تالعجمف كر دوس 1 اب وع

 الكف يالسلل لقفلاو رسأل ال“ يل لفش ال فوقو مو ورق تلفألا 5
 1 امياف ولع .ىلعاب ى.كبي دهاجم لعج مهيديا نيب بكرم طق

لا حاجتتر 5 رثكا ىلع ةرجغ اك و وه
 اهيل ١ دارك مرا 0 ج

5 

 3 .٠ ند 0 00906 6و وه 6 © 5 هداه هاهم 6 6 قاوم خا ها 8 ”ليفؤرح وبدا

 لقي ملقا .انهاه لوخدلا نم هترذح تنك دق لوقي.مث(*]0:
 ظ رخاودلا ١ لادم ا روسنا ىف اندلاع فكر فج خلو لاق
 علا مسلدنال ريازتجلا ىلا دهاج» ذاع م دمدع» نباتناث ربخ

 امر ةيناد نك بلع ينح لاوخال هب تفلتشار هال“ يف تاناكك
 "ددسن نم ءانركلا نم ناكر اهبف هتنافا ترشتاو اهيل

 م ئوغللا لاف بال لذي ىنلا وهو ءابدال هلامتسا ى بناغرأل

 اذقلا ىثلا بادكلا ةمجرت ى ديزي نا ىلع رانيد فلآ تلاق نبا

 .اقلا باب ىب انركذ ام ىلع دهاجن شيجلا ىبال دفلا انم ةغللا نإ



 مما (761. 148 ؟. 149 ؟,)

 ىهبيتلا مساقلا وبا ةرفص ىدا نب دهسا نب ديحإ نب بلهنلا -1577-

 مياقلا اباو ىليصالا مهاربا نب (*) ده دمحم ابإ عمس ثدجح“ يقف

 نسعلا نب باهولا دبعو ىرصملا ىمرصعلا ديه نب ىلع نبب نعي

 عماجلا ياك حرش ىفو اطوملا حرش ف مالك هلو مهريغو ريغم نبا

 نيرشعلا دعب سلدنالاب تام ىراخبلا ليغيسا نب دهن هللا دبع ىبال

 »+ ةيامعبراو:

 ىفرعت ركد وبإ ىوسوب نب دمع“ نب هللا دبع نب َبْعضُم -1578-

 ةريزجلاب مكحلا ىلو رعاش يرابخا ثدحم بيدا ىضرفلا نباب

 هللا دبه .نعو ديلولا ىبا هيبا نع ىور ًالضاف ناكو ةبطرق نم هلصاو

 نوبو ريكب نب ةمما نب ماشه نب دمحا نعو دسا نب ده نبا

 يدشعناو (ىديمعلا لاق ةريغو) ىديمعلا هنم عمس ىدنكلا نوره نبا

 ةبطرقب بدال“ لها ضعب ىندشنا لاق
 ميبلا طسو ىف عدفصك _ىئننإ ىلع هلل دملا

 مغلا نم تاي تسكس أ اهكلح ياام ملال ىم نأ ١

 رخا ءجو ىلع دب" التمتم ريخالا تيبلا ىدشتي ايباحصا ضعب ناكو

 مفلا نم تنام تتكبب را"اهزام اهنجلا تبقظن نإ :

 ١ « ةثامعبراو نيعبرالا لبق ايح يبعصس ناك

 دو ىلوم قئفوملا شيحلا ونبأ ىرساعلا هللا دبع نب دهاجم -1570-

 بدال لها نس ناك (رماع ىدإ نب) ده روصنملا نب رصانلا نمدرلا

 ةدالجو ةم» هل تناكحو ةبطرقب اشن اهلهاو مولعلل ةبعحملاو ةعاجمشلاو

 باهذي ىجاونلا ىلع ركاسعلا تبلغتو ةنثفلا مايا تاج اهلف ةءرجو
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 مم” (1761. 148 )

 ءايسالا .دارفا

 قلكي ىسلدلا تدعم ىثيللا ةديبع ىبا نس دمحا نب ملسُم -41511-

 ةوحيدداب ىلا عجرو بتكو ا ى [ه9 ةنم لدز ةديبع ابا

 در لها نم ركب ابا ىفكي نيزم ند رفخجا ب شيز -1379-

 . نبي رذع ئبا نع ئور ةالصلا ىلع ابوُوذ لمعلا ىلع ارباش-سافلا نع
 هلالؤب ناكو) 6 ةئس نم لاوش ردص نفوت ةرهغو ىناشرملا روهج

 :لياضف باتك ى ىصاقلا هللا دبع نب سنوب هنع ثدح دقو ([08 ةئس

 هيث *« نابح نبا ةركذ هفيلات نم دهاج» نب ىبعي

 0 دم“ نع يور ظافحلا وبا ىلدنالا طافح نب ظوفحم -1578-
 .نإال ليعيسا نب ىلع نب ديح وللا ديع وبا هنع ىور . مالس نب ىبخي

 ب دارفالل نس ىناثلا ىف ائيدح ظفامحلا ىنطقرادلا. نسحعلا وبا هل ركذ
 لها نم تبلسام هللا ديبع وبأ ىسيقلا ليسو نب ريصاهم -574-

 بلطلاو ملعلا ى ةلحر هل ديزي ليقو ىلحإلا ديز نب دلحم -1575-
 اهرخا ى. تامو مكعلا نب نمحرلا دبع ريمالا مايا ىف ير اضق ىلو

 م + تراج :نب هوه ةر ختمت

 مين هةركذ رعشلا ريثك روهيقسم :ر ماب ,دهفس: نب ,نموس -1376-

  ةرعش نسو قيادعلا باتك

 ميقس ىعالضا نهب بلقد ارضم ارظن ادع ام كقتمرح

 ميححجلا ىف ىيلقو ةدلخم ندع تانج ى نكن. ىنيعف
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 ممه (761. 148م. 148+)

 ىكم ةمسا نم
 ناوربقلا نم هلصا بلاط وبا شومح نب ده نب :ىكم . -1563-

 دبع :بيطلا ىبا ىلع ارقو لحر مث ناشف :اهخوهش ىبلعو دلو انهو

 ميقور هزيف ىأءو رصف ىهلحلا ىرقملا نوئبلغ ني(#)دللا دهبغ نب معخيلا

 اروههم كلذ ى امانا ناكو اهب ارقاو ةبطرق نكسف سلدنالا

 دق ىخاهشا ضعب تيار ةروهشم ةريثك هفيلاوت اظفاح ابيدا ايؤتدتف

 نرئامثو ةسمخ هفيلاوت :علبس لاقو ءزج ىف هفيلاوت اهسا ركع. عمج

 * افيلات

 ةهدا ىبغب حلاوه نم مهلس وا نميلس نب ناوفص نب ئكم -1568- 

 « م. ةخنس. سلدنالاب تاس مال ةدايزب ىرهبل لاقيو ىريب ثدحعم

 ثيغم هوسأ نم

 لها نس هللا“ دبع: نب ةشمهغس نب انج نب' هللا دبع نب كهف -1369-

 همحر يخل ع ذخا سنوي .ىصاقلا قيقش وهو نورس ابا :ىنكي ةبظرق

 ةنس ىقوت ةخوبش نم ةعامج ىر ةكراش رجاتلا دلخ نب دمحا نع الل
 ظ « اهب هانكس عشومب ةفاصرلاب منا

 ةنس ىقوث سنود وبا .ثهغم نب دهم نب سنوي نب ثيع) -1570-

 ىباو ىدسال رحب ىباو باوص نب مسأقلا ىباو ديبا نع ىورد ةقإ

 هيبنلا هتيبو هسفنب رهشو ةدم ةبطرقب رووشو. هريغو داوعلا نب ؛ديلولا
 « (681 ةنس ةدلوسو(9806)1 ةخس نس بجر ىف ىفوت عيفدلا



 عورع (1ق61. 148 ..:

 عابس هلو ثيللا بناح لاب نب هللا دبع نم عمسو لحر ثدحح“

 بيدالا .. (4)ىريبلا رهطم نب ىهح هنع ىور تام اهبو سلدنالاب

 ةهيدب لاق :دق ةدهاش هنا ربخاو ىناورملا ركب وبا ةركذ ىوحمن رعاش

 غلا . ةروعأن ىف.

 0 | طشب ىلع ىناوصلا رضغخلا جيلا نم اهنوفج ضهغت ام نينج تاذو

 000 , طسب ريهازا نس ىدبت اضاير اهنوفجب عومد نم ىيصتف ىكبت

 ' 000 ا عشا سبل درا عقاف رفصاو ناق رمحا نيف

 0007 ربل يل د يا لال امس قيف سلا قي نك
 1 ظ ديرتي ر يبس ندبم

 رهمدت لها نم هذال ابا ىنكي ىسلدنا قسوي نب لكوتس .-41565-

 0 « :ىنشخلا ثراح نب دهب ةركذ سلدنالاب تا
 1 ناك رعشلا بلم رعاش بيدا نيسعلا ىبا نب .لكوتم .-1566-

 0 ظ | لاول قادم ظلم وبال هيدا ةيامعبر ال نس ابيرق

 00000 هس اهغم ةليوط ةديصق نم ىشزقلا
 ٠ 2 10 "قازكلملا ةذه كلاح لثن ع ةدلبب مهقا الك ىربعت

 8 يا رمحا وهو هيدل رلخميو اهفاض الا برشي الالجر تار“

 ْ 3 اوك نحدنع ادرثلا موال ىلعلا بلط ى نرفاس ميه هل

 7 000 نابرتغم نيذه الكم اولغ ةركذ برعت نا امل برعت

 _ 1 ٠ 35 نايلغو درقلا ى ةلحريف ه. .او فيضلا ىف لغي نم مهلوق نمو

 0 (1) .ضايب



 رانا (861. 147 7. 148 ائ)

 ىبرملا نب ركب وبا ظفاحلا ذادغبي هنع قورو اههريغو ذرو نب ديس

 فرش باتكب ان ىذادغبلا ركب با تيطخلا ظفاحلا نع ىوري.

 ىبرعلا نبا ان لاق دهم نب نمخرلا دبع مشاقلا وب“ ىضاقلا نيثدحتلا .
 (اذهب انو) هفلوم ركب ىبا بهطخغلا نع ديعس نب كرابملا انإ لاق

 دبع ده ربآ ةيوارلاو ممهاربا نب ده هللا دبع وبا ظفاحلا (انضياز ذاتسالا
 انو هللا دبع وي] ظفانحلا لاق هفلوم نع هنع ىبرغلا نبا نع ده ىب هللا
 الصتقا# بيتكل» فلولا نع ديعس نب كرابملا نع ىشرفلا هللا دبع و 4

 « اذه دعب امسالا دارفا ىف روكذملا وردع نب ده ىلوم كزابس اذهب

 فيم دسسأ ف ظ
 تفلقوملا ىف ةركذ' تندم ىحابرلا ىبلكلا ةصلخ نب دوعسم --1560-

 « سالذنآلا دالي: نم جابر ةعلق كل بسني فلدخمملاو

 ٌلِئيَي 'دهاز“ علاع ةيقف رايخلا وبأ[1)تلقُم نب نميلتس نب دوعسما -1561-

 « ةخويش دحا ناكو مزح نب د وبا هركذ رهاظلاب لوقلاو رايتخال(«رذل

 ده نع ىور رهمدت لها نم مساقلا وبا ىومالل رمع نب دوعسم -1309-

 يب سمان ةنسا نلدنالاب تام مكحلا دبع نب هللا دبع نبا

 ةيسرمب ناك رايخلا ويا:ئردبعلا نمثع نم نلخ نبإ دوعسم -24563-

 نب دج وبا هنع هاور ىعاضقلا نع باهشلا باتك ىوري ةلحر هل

 * رفعج ىبا

 بوبدحم همسأ نم ظ

 ىنابجلا ىركبلا رضنلا' نب هللا دبع نب نطق نب بربكم -1504-

 ازده 1١(
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 الباف مالا هسلج» رضح هفإ .كلذو ةروهشم ةياكحح ,هعم هلو رصمب

 1 رعاشلا لوق ىلما ام ةلمج ير رفعج وبا

 ل ١ :اهنيعا ىلعل ىليل ىلع ىكبت ةنيزح نيع ماشلاب له ىليلخ
 2 .اهييرق تابو تناب ةقوطم ةمامح ال/ نوكابلا اهملسا دق

 .٠,١ اهنيبل ضرالا نم اههنادي داكي ةنارزيخ ىلع ىرخا اهببذاجمت
 ..لاقف, اذ ام ناعتصي اناب هللا كزعا نيشلا اهيا ديعس نب رذنم ول لاقف

 1 نام ا يول ل وبلا هلو رادع
 ب نواكو_ مد هنم ةأندا ىنتح هعفري لزي ملو عفقرا هل لاقف لاق ام,رفعج وبا

 اق نيا دع دجكدبا هم كيو همركبو كلذ دعب هل كلذ ىرعي

 . |. نيحرلا دبع نب. مساق نب دمحاو ىنيجلا دسا نب. .نمحرلا دبع نبا
 بيو سي هد اصتخ» ناكو قترهاتلا

 دقيت لها نم ىربقلا ىب ضاقلإ ةمصت نب جاسملا نب رذيس -415-

 ,ىدميحلا لاق هدد ٍةْغس اهيف تاسو سادنالاب ثدح ةدانعو بلطو ةلحر

 لآ 0ك ترتسم و جالا ىب هلا دج دي نب هللا دبع طخ اذكه

 ١... ظفاحلا ىرصلا ىلع ني(ةزرذنم هللا دبع ىبا طخ ىرخخا ىفو سنوي نبا
 | 10 ال ككرلظ قوس امد هاا ادلب وب ىو

 مل «ب ملعا هللاو طقف م ابصلاو

 وو 0 سادي الك مدق نادك ده نبا ديعس نب كرابلا -13589-
 أ نب ديحا مس باقلا باو ىنابشغلا ىلع و مبا هنع ىورف اهب. ثدحو ةبطرق

 5 اذك يسع

00 
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 انصق ىلو طوابلا صعسف هل لاقي 'ةبظرق نم بيرق ككانه عضو ىلا

 اهيفف ايلاع ناكو هللاب رصنتسملا مكعلا ةايح ى ةبطرقب ةعامجلا

 روهذملا وبلا ةلو اعقصم لفاحمملا قو رباتملا ىلع ابيطخو اقيلب ابيداو

 رصنتسملا كلا نا ككلذو بولقلا رتَو عامسالا هيف الم ىنلا

 درو املف هباب 1 مم لكل هلفوي ىلاقلا ىلع ىباب افرفتم ناك :

 ابيطخ موقت نآ 5 رضحلا ىلا لوسرلا لوهد دنع ةرذا مورلا نألم لوسر

 دداشو تقولا كلذ ىف ناك ايلف هب ةيراج ةداعلا تناك اهب

 ئاسل ةدعاس الو ةالجر هلم ملو نبج لفعحلا نياعو عمجلا ىلع وبا

 ةتطح لج راو هساقُم ماقو بوف ديعس نب رذنم مكعلا وبا هل نطفو

 اهرخآ ىف هسفنل دشناو ةبها ريغ ىلع ةغيلب
 دلبلا هب ئرزا هبحاص نكال ددف هباعام قذلا لاقملا اذه

 دكنلا ىتلاتغاف 4 ئننكال افرطم ثنك :ابيرغ مهيف كنك ول

 دحا ابن ام ضراب ىقبا تنك ان ايجي هللا مبا ة ةفالخلا االول

 ما يلعلا 'بملصو' ةكارذعسا لايجو هئاسحتسا ىلع عمجلا قفتاف .

 ىف هيهش نب رماع ربا ئنعملا اذه ركذ دقو ةلودلا لاجر شك

 7 بوش نع دخاو ريغ ىنربخا ةريغو زالطم ترناحب فورعلا بانك

 البام ناك لاقو هيلع ىنثار ديعس نب رذنم ركذ مزح نب ده ىبا

 بانك هنافنصم نمو ككلذل ٌراَض..الل ىلع . . . . رهاظلاب لوقلا 0

 قيافح نع ةناثال بانكاةللآ" باتاك نم راكم طابتتسا' ىلع ةةاسصالل# ٠

 1 ا يف الطو ابيف“ننك ةلحر اهل تناك دقو ةثايدلا لوصا

 رذنملا نبركب ىبا ندو دمحا نب ليلخال نيعلا باتك رصمب دالو
 ىوحتلا ساحنلا نب ده نب دمحا رفعج (هزابا ىتقلو قارشالا بانك
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 لالا نم بوبج ني لليلأ ٠١ و و ةقرال دنطاو ضييعلا

 افافنيو * [11 ةئس

 ا ننسح روهشم ظفاح هيقف(1!)بيشو ك 0 نب اتكلم -1559-

 1 ير هيف داجا اراصتخا ربلا دبع نب رمع ىبال ديهمتلا باتك رصتخا

 1 2 | ص نطو مجارتلا ,ىذ هلدجو (9ر ريضسلا باتك هرصتخم
 ' « ةديافلا

 نب هاربا نب مهحرلا دبع - 3 دبع نب فرطم -1555-

 أ ىنكي ماشه نب ةيوعم نب نمحرلا دبع ريمالل ىلوم سيق نب ده
 لواتحس نم اهيف عيش ةلخر هلو ىبحي نب ىبح# نع ىور ىبطرقا| *)ديعس
 « ًالضاف اذهاز ناكو ممن ةنس سلدنالاب تام ديعس نبا

 ظ - نب ده نع ىوري طاققنلا نمحرلا دبع نب ىرطم -45ة4-
 « مممع ةخس ىو حوُرطم بنا

 رذنم ةمسأ نم

 0 0 ل ل عبصا نب. رذنم .-15355-

 0 ظ ليق دقو مه5 ةنس ىف سلدنالاب .تاموءاضقلا .ىلبو ةيانعو بلطو ةلحر

 0 ك0 . « فكلذل هعضوم ق.. ةاندعاف حابصلا نار ذنم هيف

 ْش مبا 2 "ا سوهلطب لها نم (5) مرح نب رغم . -1556-

 ظ 0 ا« دهم نب نمدرلا دبع ريمالا

 اديبنم ىلطيرلبلاب .يفرعي مكحلا وبا ىمساقلا ديعس نب رذدم -1553-

 )4( ضايب (9) ص (3) 54
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 ُكِلُم ةمسأ نم

 ةيصن نإ نطق نب (كلملا دبع نب) كلم نين "نكن يانا -41550-

 نب (ورمع نب بيبح نب)ورمع نب ناوحج نب هللا دبع نب شقا نبا
 دهازلا ذلخ وبا ىرهفلا ىشرقلا كلم نب رهف ني برا نب نابدشأ

 هللا دبع نع ىورب ثدح“ ىرسلدنا ةدج ىلا بسني(4) ينطق هل لاقيو'

 ةبابل نب ريع ني دق هلق ىور رفلا نب عيضاو ىنعفلا ةيلسم, نبا
 تاس سنا ند قكلم بهذم ىلع هقفلا نف رصتخم هلو هيلف ىغتاو

 ةبجتذ نسعلا وبا ىريخا ةرصب صك نأ دعب 08 دعب سلدنالاب :

 اذ لاق مزج نب دمح“ىبأ نع امج“ نب سيرش نع ةزيغو ىبحب نبا
 دمح* ثعمس لاق دعس نب دلخ ان ليلخ نب دمحا انا لاق نابكلا

 دهازلا ىشرقلا ىلع نب للم دلخ وبا ىنربخلا لوقي ةبابل نب رمع نبا

 نم عيمج ىلع ةمدقتو هلضصف ركذي ةبابل نب رمع نب دمحم ناكر

 ثلخد لاق ىنعقلا آنا لاق ةدابعلاو داهتجالا ف ملعلا لها ص و

 تيسلج مث هيلع ثملسف هيف تاس ئذلا ,هضرم ينإ سنا نب.ىللس, ىلع
 ىل لاقف لاق ليكبيا ىذلا..ام,هللا_.دبغا ابان .تلقف ىكبي ؛هتبازف
 ثددرل“:هللاو, ىنم- ىكبلان :قحا نمو. :نكفا.ال ىل اسو بفعق نياب

 تاذاك دقو طوش طوشن, ىازب .اهيف. تينفا: ةلسم لكل ثتيبرض, ىنفا

 "اقام وا ئارلاب كفا 'مل ىنتيلو ديلا تقبس دق.اييف ندغنسلا# ىل
 لاق ليف زنك ةذرام لها نساللا دبع وبآا ورقم نب كلم“ 71881

 (1) ةظرشم اذكما سلع
31 55 
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 1 نيثالثلا وحن ى ةرصبلا ى تامهف قارعلا ل جرخو رصم ل مدق

 : مفي ناكو ةقث ناك لاقو سنوي نب ديعس وبا هنع بتك ةث هلو

 نباب فورعملا مصاع نب ىلع نب ميهاربا نب ده ركب وبا هنع ىورو
 *« ركب ابا ةانكو ىناهبصالل ىرقللا

 0 ا

 0 يلا نع كدر ىريمدت نجاّجزلا7 نورم نب هللا دبع نب نورم -1516-
 : + ىفدصلا 2

 0 ةلسم همسأ نم

 نك نأ نم عبس ثدحم ده وبا :ىريبلا# نب ده نب ةلسم -1547-
 نب دلخ .نب دمحا نب ده نمو ذاعم/*) نب دعس نع نمثع نب هللا دبع

 ىسدقملا دمحا نب ىلع نسحلا ىبا نم عمسف لحرو هينا نع ديزب
 وبا هنع ىور ىنم نب ىيخلا دجس“م ون. ايهبقل دهم نب مالسلا دبعو
 ىلإ نع بصوم نبأ نسعلا ىبا نع دجاو ريغ .اذ ربلا دبع نب ردع
 هيبا نع دلخ نب دمحا نب ده نع ده نب ةلسم ده وبا ان لاق رمع
 « ملعلا بلط لضف ىن هباتكب دلخ نب دييحا

 مايا ىإ اهح ن .رأك بيدا رعاش ٠ سيير كلملا دبع نب ةلسم -41548-

 ُْ .*« ديهش نب رماع وبا ةركذ اهيف تامو ةينفلا

 مساق ةقبط ىف سلدنال لها نم ثدحح» مساق نب ةلسم -1549- ٠

 * نوربج نب نيفس نب ثراولا دبع هنم عمس غبصا نبا
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 ادم اييقف ناكر تأس اهبو ايلآ كسنو اهتكسف (ةيقيرفا ذإلب نم

 ةركذ (*ةنايعبراو نيعبرالا لبق تام اطوملا هيف ع رهبك باعك هلو

 « دالبلا نكلتب روهشم وهو ايعو الضف دنع ركذو ىوصفحلا ده وبا

 لها نم كلملا دبع ردا باطخ نب نورم نب ده نب نورم -45492-

 « ىفدصلا ىلع ىبا نع ىوري ةلاصاو ةلالج تيب

 وبا رصانلا نمحرلا دبع نب نورس نب نمحرلا دبع نب نورم -1543-
 ارثكم ارعاش ابيذا ناك ةيما ىنب نم قيلطلاب ىرعي كلملا دبع
 اذه كلملا دبع وبا مزح نب ده وبا لاق نجسلا د ةرعش رثكاو

 هيبشت نسحو رعش ةحالم سابعلا ىنب ىف زتعلا نباك ةيما ىتنب ىف

 ةئلس ةرشع ثس نجسلإ و ثكبمو) ةلس ةرشع ثس نبا وهو نجس

 عبرالا نم رع بناسو (ةنس ةرشع كثس نجسلا نم هقالطا دعب شاعو

 .اهركذو هعم اهابر دق ةوبا ناك ةيزاج قشعتب ركذ اميف ناكو ةئاس

 زهتناو افيس ىضعناف كلذل هتريغ ثدتشا هناو اهب رثاتساف هل ادب مث هل

 ككلذو نهحسف كلذ ىلع زعو هلثقف اهعم هيبا تاولخ ضعب نم ةصزف

 بقلف ىللذ دعب قلطا مث رماع ىبا نب ده رماع ىبا روصنملا مايا 5

 ' . اهلوا ةديصق ةرعش نسحعخسم نمو كلذل قيلطلا

 اقرح ىداوف هنم ىنتح» اقن صعد ىف رتبي نصع

 اقحممم ىرد سيل ارمق هبجو نس انل نسعلا علطا

 اقوف ىبلقل مهس هظعأ روخا مير فرط نع اقرو

0 
 اقرشم ىهحمملا ماسلا ديو ابرغم ةوفو اسيش ثتححبصا
 اقفش هند دحخلا يف تكرت هيف يف ثبرغ اه اذاف
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 نب ىلع لاق ىراخخبلا لاق ملعا هللاو ةحدصلاب ىلوا مهلوقو ورمع وبا

 . جاهتعلا نب ملسم هل حرخا ىربطلا مساقلا وبا لاق سلدناللزن لوقيو
 تاس نب ةيوعم  ىسلايطلا رفعج هنع ىور اميف ىبحب لاقو رثكاو

 م نب ةيوعس ركذوأ هدع مرثال ةياؤور ى لبنح نب دمحا لاقو ةقث

 نب ىنمحرلا دبع نم عمس سلدنال ىلا عقو هنا ال ىصيح وه لاقف

 مثبهلا ناف ديحال تلقف لاف ةرمأ نسحو نييصيلا نمو رهفن نب ردبج

 0 نب ةيوعم نع نووري ال صمح لها نا لوقي ىنعي ةجراخ نبا

 ظفاحلا ىناتسجتسلا رصن وبا لاق ةلاصف نب حرفلا هنع ىور دق لاقف

 نع ةفبا نع ريفن نب ريبج نب .نمحرلا دبع نع يلأص نب ةيوعم ىور
 ةنسف ةمآ لكل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا شايع نب بعك

 ذانسا ثيدمعلا بيارغ نم اذهو رصن وبا لاق لاملا ىتما ةنتف ناو

 هللا دبعو دعس نب هللا دبع هنع هب ثدحو رلاص نب ”ةيوعل هب مكح أفتامو
 ب

 « نولقملا نس ضايع نب بعكو بهو نبا
 00 م10 قا[ .] ىماذجلا سابع وا شايع نب ةبوجم تاودوع

 تام ةريغو ةيقيرفا ىضاق ناورم نب سايح نسم ا روحا

 + ةثامثلثو ةةرشع عسن» ةنس سلدنالاب

 0000 روهشم ثدح» هيقف ىيقعلا ده نب ةيوع» -1540-

 « ةريغ نعو هلع ىقورو ملسم باتك ا

 نورد ةيسأ نم

 نم هلصا) ىنوبلا كلملا دبع ودأ قدا دمح“ نب نورس -45441-

 ةنوبد رقتسا مث اهب ملعلا بلطو ناوربقلا لخدو اهنم لحر سلدنالا
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 رلاص ودا صفح نب ده ان لاق ىدع نب دمحا ونا افا لاق ىئيلاللا

 هنع بتكفق هع ةنس دعنا اجاح 08 نب ةيوعم ائب رم لوقي كميللا .

 صراعم اذهف يل ىبا مالك رخا اذه ةفيدنلا لفاو رصم لهاو ىروتلا

 ىنطا امو توم ٍِيرات ىف. انركذ نم“ لوقل ضراعم ريغو ريسم ةياورل

 عقو انيف دهسح ريرات نم ةاور ام دجوي مل ذا هنم ادهو 3 يبست

 لاق دق ناك ناو ىرامبلا نع نا ماسلا ةياور نم هباتك سن نم انهلا

 ناو نايب ايب نال ةقاوتو. هجمح 0 ف 2 ملف ةجراخ نب مثيهلا

 هيت ىف قالتخالل نللذكو سنوي نياو ملاص نبا ىكح ام ةق..ال ناك
 نب 2 نب ةيوعم هلع ربا ةياور .: لاق ىرامخبلا هللا دبع ابا ناف

 ةقفاوو زيدح نب نب يلام نب ةيوعت نيدصيتلا ير ان بحاص لاقو نينع

 نب ريدح نب يلاص نب ةيوعم لاقف بسنلا ىف دمو سنويا نب ديعس وبا
 (*)ن ادعم نب 0 ةهمع  عمس .ىزاشبلا لافو رهف نب دعس نب دهعس

 . بسح ىلع ريدح نب نادعم ةمع هعمس نييصيعلا ريرات بحاص لاقو
 هلوق ايهنم دحاو لكخ عباقتو را نب ةيامب اري ى. ايهفالتخا

 ى نالتخالا اذهو رهامجلا وبإ نادعم ةينك نا ىسيع نبا داز همع

 هلاق اس ىلا ليما سفنلا نا ال باوضلا هنم نيبي ال انضيا بسلا
 هللاو هئم ناك ناد ملعا دلب لك لها نال نييصمحلا خيرت بحاص

 دمحاو هنع تاياورلا ضعب ف ىراخببلا ركذف هتينك اماو ملأ

 مساقلا ودأ ىكحو ورمع ودا هتينك نأ سنوي نباو ىسيع نب دهم نبا

 نياك لك ظفاحلا ىربطلا يع نب روصخم نب نسحلا نب : هللا ةبه

 لاقيو 2 لاق ىدع نب دمحا وبا لاق اذكدو واو رهغب رمع وبا
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 ملم نب 17 دبعو دعس نب دشارو ىاه نب ديعسو رداج '(ا روي“

 «”كنيرح نبا لاقيو .تزجلا نب العلاو دايز نب مهعنو .تييبح' نب ةرهضو

 لم عمس يينبؤزكح نب ريدح ةيرهازلا ودأو رامع وبا دادش نب دادشو

 ؛ نب اللا دبعو ىدهن نب”نمحزلا-دبعو 'ىزوملا 'نيفسو دعس نب "ثديللا
 دلخ نب دامحو ئدقاؤولا زمع نب دهعو ىلخفلا بابحلا نب ديزَو بهو

 .”اةتنادملا لها نم ةعايجو يسوم نب دساو :زازقلا”ىسيع نب نعسو طايخلا

 "ونا هنع مرثالا .ةياور قر لبدح ند دمحأ لاق مهريغوإ*) سلدنالاو رصسو

 "نيك هنم نماتلا عيس امناو.سلدنال كل راضف :اميدق صمد نم جرح

 ' اريثك ةغم ناكو لاق قارعلا لها نم ةيقل نم هيقلف ةنيديلاب رسو ةدحاو ةج

 00 قراشطلا رزان ىف هقافو فو هع تقوى افلتخاو كيوم نم

 ”!ةجزاخ نب مفيهلا ركذ اذكمو 8 ةنس جدنا قارولا' ديعس نب ريسناةياور
 .لالجلاب ان قورعلا لدعلا نوره نب" ديك نب دمجأ ركب وبا هنع ةدر وأ اميف

 3 خيرات تحاض قيع نب ده نب دمحا ركب وبا ركذو ه<هرات بف
 دج تقو قب اناهب الؤا ةاندروا اس ناكف |ه8 ةنس تاس هنا ايوه

 .'ىإاهتافو ركذ دقو هتوس تقو نم ارخآ ةهانركذ ايبف ةرهج ,بجوا هنكال

 . اههضراعتل نيلوقلا دحا :اطخ ىف كش الو اضيا ركم با نيغ هم ةنس
 نال ىلوا : «لزةيلا“» ناكل سلدنالا الع نم دحال ناهب كلذ“ قا دججو ولف

 دق نشنؤب نب ذيعس ابا نا نع مهدنعا “تاس نب .ملعا:دلب لك لها

 لقا نم وهو هيلع ضرتعي  ملو ىتشيع نب' ده نب' ديحا لوق. نكح
 ىنثدح ئديرعلا لاق مهتفرعمب صاصتخالاو برغملا لها نع ثععبلا

 دعس وبا انإ لاق رصمب ىوحنلا ذاشباب نب دمحا نب رهاظ نعلا وبا

 دة
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 مع 01761. 144 7)

 هتافو نا نتن .نهطالإو_ ريتا ىلا ككلملا .دبع :نب نميلس عم جرخ

 هللاو 99 ةناس ىنفوت كلملا دبع نب نمهلس نال .عبس ةنس ن تناك

 رمال ىرج فيكو .نسلدنالا حوتف ىف ئسوس رابخا ىف. ىفلا .دقو :ملعا

 كلملا دبع نب نورس نب فكراعم هل. لاقي هدلو نم لجر ثكلذ ىف

 * سنوي نب ديعس وبأ ةركذ ةيوعموبا رهصن نب سوم نب نورض نبا

 1 هركذ مخا ىلوم :ريضن نب دواد نب دّيُيلا نب ىسو ت1555-

 * سنوي نبا هركذ .دواذ نب .دينهلا ةيبا(ةذنردنع ىور .سلدنالك رابخا

 .نارمع وبا رضن .نب .ديعس ىلوس ةداعس نب. قسوب نب . ىسوس . -1556-

 ةداعس ىب هللا دبع ىببا هيقفلا وخا وهو طباض ثدحم ظفاح بيدا هيقف

 (1)» ىفوت

 ةبوعم همسأ نم

 هريغو حاضو نب دمحم نع ىوري ىسلدنا ديعس نب ةيوعم . -1557-

 اا « مزرع ةنس ى .سلدنالاب تام

 لدا: قن :قتابعلنسلقنالا |'يعاك_”اونسفلا علاص نب ةيوعم -1558-

 لخد املف سلدنالا كل جرخو رصس مدقو [[0 ةئس اهنم خرخ صمح

 سلدنال نورس: نب كلملا دبع. نب ماشه نب ةبوعس نب. محلا دبع
 عجر ايلف ةقامهس قب ماشلا لا هلسراف ةدنع ىئظحو هب لصتا اهكلمو

 نم ثيحلا عمس اهلك. سلدنالاب ةءامجلا انضق ةالو ماشلا نم هيلا

 رماع .نب مهلس ىبحي وباو ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نمهنبن) ةءامج

 دهعس نب بحبو دعس نب رهزاو اجدذ# نب ,باهولا دبعو ديزي نب ةعيدرو

 (4) ضايب



 عرعإ 761. 144 :. 144 )

 دمحم نب. ميحرلا دبع مساقلا ىداو ظفالا عاتدلا نب دهلولا وبا هنع

 ؟ هأا/ ع ىفوقو (هان)نيعبراو نيعبراو عبرا ةحض قف ةدلوم امهريغو

 .ناوريقلا ديف ىباغلا نازيع وبا :جاح ىبا نب يسوع نب ئسوس -1559-

 «نمف'قارعلا ىلا انهيف لصو قرشملا ىلا ةلحر هلو سلدنال لحد هتقو ماما

 دودو نارتو ىسباقلا .نسعلا ىبا نس نوارهقلاب عمسو رصن نبا

 ةكمبو ةريغر رادج ىبا نب دمحا نب مركلا دبع نوسعلا ىبا نم

 قارعلابو ةرمغو ىطقسلا دمحا نب ديه نب هللا دهبع مساقلا ىبا نم

 ارثكس ناكحو هرهغو ىرهزلا نمحرلا دبع نب هللا ديبع لصفلا ىبا نم
 ىر تام اهبو.ةنلع رشتناو ةزكذ زهتشاو انهي ثدحو ناوريقلا .لزن ايلاع
 ربلا دبع نب رمع ىبا نغ بهوس نبا نع دحاو رهغ ىنربخا 609 ةغس
 ةدحاو ةنس ,ى ىسهع نب. ىبسوم نارمع ىبا عم ثدلو لاق ظفانحلا
 ع (*) مال ةنس

 [هازيزنعلا دبع نب بمهشأ نع ىورد ىبطرق جرفلا نب ىسوم . -1355-

 ناكو و سلدن الع يف ببحاص نمحرلا دبع وبا ”نريصقا نب ىيوم -13551-

 كلذ“ لك ى..ةالولا تناكو ال١ ةنس ىف اهيلو برغملاو ةيقيرفا ريسا

 | ىرادلا مممث نع ىور نيعباتلا نس وهو. مخل ىلوس هنا لاقي هلبق نم

 ىداوت:وا نارهظلا رمب تام. ىبصحميلا قوريسم نب ديزي هنع ىور

 ناكحو نيعستو عسن وا عبس ةدس ى كلذو هيف ىالتخا ىلع ىرقلا

 (4) ضايب
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 ىسوم ؛ بنك ,بئاكضلا قيثئر.نبإ دمحا لاق.رسماعىبا نبي ده زئاع
 لابمغلا صعب لل. ئفياظلا

 ىبهصن لثم هنم كييصن .لعجاو بوسكيلا دحام نم ىنستتا ا

 ىب . ىرغت ادب :ىدغت .اس لثمبف نتغن : ةميقلا : ىف فكي ارتثغا 1ذافا

 ىسوم نع .دهاو ريغ هيندشنا لاق اثلاث اهب مزح نب .دهن.ردا اهيف.دازو

 ْ +. ىنعلا متي اهبو ىفياطلا

 بونذب الخاب. انيف :ناك .نم هلم ىف. ةيافو .بونذلا قدولا#

 (ثيدحم) : روهشس .هيقف. لصاقلا .ئجاهنصلا: .دامدا نب :نيسوم ؛-15962
 هن هزحو ةنس يفوت جاجمما ْ

 ىبأ نع ىورد ثدحتم. هيقف ىريشالا جاجمج نب قسوم“

 « ىدن الك :ئعاضقلا ده نب : نع نب نسوي

 بيدا :ئرقس .ههقف (4) ىعشينبلا زيرضلا' سيمخ نب. .قسوم) . 1598+

 ةمعنلا نب نسسعلا وبا هنعىورب هتياور قوف هتفرعم تناك قراع ىوحمف

 * (نسجلا وبا هيلع ةارق تاارقلا ن صيخاتلا :باتك هفيلاوت نمو ةريغو

 دمحنا: نع ىوري دنسم ظفاح ئرفم نارمع وبا نضقلس نب:ىسوف. -١1399

 « 9ع ةنس ىفوت ةريغو ده ند ميخرلا .دبع.هنع. ىور.. عهترلا با ناب

 ةياورلا رثكا ثدعح» لصضاف ةيقف. نارمع وبا. ةقاعس نبا ئسوم . -1550-

 « لقنو ىرر امب افراع ناكو. ىفدصلا ىلع ىبا نغ
 ىبطاشلا ديلت ىبا نب ىلخ. نب نمحرلا دبع. نبا. سلوم 1-1884,

 ىورد. ةرهغو رملا دبع نب. رمع ىئبا نع ىورب روهشم ثدنع» ظفاح ةيقف,

 (1) اذح
56 



 عموم 0861. 1489. 146:

 ةالبم ةساير . كتيب ؛لها. نمو زعشلاو بدال رفا نم رصانلا نيحرلا

 ةيفب يللا « مزح نبا ده نبا يوصف

 ثبديح# ٠ لا 0 نرعي ل دمخلا نب ىسوم .-41391-

 هي ابل فراج ىهثعلا دفحا نب دهب نع ىور ةرهبلا, لها نس ىريهبل

 هركذ رماش نارمع.ابا ىنكحي ىنوِذلُبلا دمحا نب اوسؤم .. -4599-

 امنت !١ .كاهدقن ام قرت نما ةيزق دونلبو مزح نب باطغخلا وبإ
 . ادهاز ناك ]اين نارمع وبا ىدارملا عيصأ ني. ىسوم .-1598-

 ركذ بقو,.ةيلقع .اياوز ضعب ىف .عطقنا هللإ ل اعطقنم ارعاش .ابيدا

 لاوطادياضق هلو ززعشلاا اه. .نسفنلا ليوط ناكو اهيف تام هنا مهسعب
 اتيب نورشع فرح لكل مجتغملا فقورح ىلع ةديصق اهنمو دهزلا ىف.

 عاق [نب .ميهاربا ىندشنا, لاق هيقفلا دمحا نب ىلع دمحسم وبا دشنا

 سوم نازمغ ونا ىندشنا لاق ىورفلا رفعج وبا اندشنا لاق.ىسلبارطالا

 ظ . ناكحو ةيلقصب نكاسلا هللا ال :عطقنملا ىسلدن الإ ىدارملا غبصأ نبا

 16 اين در!( ا ساهعبر ةليوطا ةديضق اركذو دهزلا و رعبا ةزنثك
 "برت ىل بدعيو ئشيع ىل نسحاو ىنملا اهب رضا سفن اهب ىيستف
 (*)ىبلق ىقتلا ىوهيو ىحور ىضرلا ضرب هبهسن حورب ىراكفا شعنتو

 نا لاقي 4( ]جاايرب نب ىلع نب. ىسوم) -4584-

 « للا دبع.نب .شنح ربق ازاب ةطسقرسب ةربق

 قنا 'روصنما مايا ىف ناك روهثس رعاش. فياطلا نبا يسوم | 1 535-

 (1) ضايب



 معو ظ (601. 148. 148.)

 نب نمحرلا دبع ريمالا مايا ىلا ىقبي نا دعبيو ةلبق وا هعم تاسو ةدلب

 دبع نب دي ريمال مايا ىف لوقي نا دارا هلعلو ةيام ثالثلا دعب ده

 ال ىدنع سنوي نبا هلاق امو ىدييعلا مالك رخا اذه(*)ملعا هللاو نيخرلا

 تاو ةهدلب ىفو هئاسز ى وهو هنعىور قهكف ىديمحلا لوق اماو دعبي

 ىنفلا نع :لهكلا ىوري دق هنال ربدت ريغ نم جرخ .مالكف لبق وأ ةعم

 ةلزعمو قهكف. ملعلا "ى. نييرراستم انوكي نا ىلع كلذ ىلا ةجاضملل
 ىوري دقف دحا اهزكفي اك هتلرتس هقفلاو ملعلا و بيبح نب كليلا دبع

 اس اذه ةئم نسا ناك ناو ملعلا قف هنود وه نمو هليق تومي نم ةغع

 « قئوملا هللاو دمحا ةركني .ال
 ماللا بايب

 ناك ثدعم دهمبوبا ةطسقرس لها نم هللا دبع ند بل .-41318-

 ىف هتافو تناكو لدري ملو سلدنالا لها نع بتك ادهاز الضاف ْ

 « ديعس ويا هلاق ده نب هللا دبع ريمالت مايا ردص

 لضاف هيقف بيطخخلا ىضاقلا()شيرُح نب دمحا نب ثمل -1509-

 ىفوتف ىكباو ةعمج رخآ ىف ىكبو بطخو ةيرملا اضق ىلو هنا ىكح
 « ع[+ ةنس يف. كلذو مويلا كلذ ربخا

 . مهملا باب ظ

 ىسوم همسأ نم

 دبع مانا ىف. ناك سهير بجاحلا رْيْدُح نب ده نفع ياافع يو

 )4( ص



 ْ مرسل : 8761.145 >)

 ,جبجمم دريلا عباس لظ تبت اعم .ايتاو» نم ىوهلا ءانبا ىاهل

 ةليوط ىو

 برعلا نم رعاش بيدا(9) ىرتجمجلا افولا رد14)ليقغ نب لماق -1546-
 لساك افولا ونا ىندشنا لاقو مزج نب دهم وبا ةركذ سلدنال .لخد

  اديار هموق هثعب دق ناكو ةيدابلاب هيقل برعلا نم لجرل ليفغ نبا
 .ةقيرط ىف اوناك ىما نالف ىنب .هب رذغي ال نا ابضخ دجو نا ةودهاعو

 ضيف ةبوبحيلا مهددع ةبيجسعلاو لاق ةبيجع ىحلا كلذ ى هل ناكو لاق
 كلذ ىلع ةهقيرط لوجو مهيلعيل ةموق ىلا عجرف بصخغلا دجوف داتراف

 . مههفاشي ال ناو هتبيجتع ناكبل كلذ ةفرعمب مهضخي نا داراو ىبعلا
 ظوسلاب هثقاث برض ةنوعيسي ثيحب راص اهلف هياع دهوع ام ناكل

 لوقي اشناو

 اولول .سمشلا علطس ةادن ناك هلويش ىخوا ىمسولا نم ريطخ

 ًاولوزف نولياز انا دب الو ىعترن دباو الل شصرلا اهب انكرن
 هسوق لحر املف اج ثيح نس هرثا نرسوي موقلا كلذ لحتنراف لاق

 + ناكلاب مهوفداص :

 ْش نع ىور 0 كر ىجمتسالا كا نب زرك -1511-

 دبع وه اليهم ةركذ ىذلا نمحرلا دبعو ىديمحلا لاق سنوي نبا لاق

 بيبح نب كليلا دبع ةافوو مسه ةغس هتافو كنقانكو مكعلا نب نيحرلا

 قو هئامز ى وهو هلع ىور فيكف هيف قالتخا ىلع "9 وا نايث ةنس

 (4)2) رص
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 قاؤيي (761. 142 +. 148 .)

 ىا اهب تام قمفلا ةبلغت نب ةعافر نب نوره نب مساق -1510-

 : « دايم نب هللا دبع رهمالا مايا لوا

 اانا ىمهمتلا نيسخلا نب دن نب ىبحي نب مساقلا 21541-

 بدا تيب لها" نم رعاش بيدا رمع وبا . نبا ةانم ديز نب دعس

 2 -مزتخ نيادله ولآ ار :

 دهم نب روتعنم نب ديبع نب سوعرق نب سابعلا: نب سوْعْرَق -41519-
 لينال :لدانرإ ولون عشقا قار ذل ال يش دق مش" ليقول رب

 سلدنالاب تان د برج نبا نع'زدقياور ع نا ليقو 3

 0 [[7 قس

 ناكلا بان 9
 دارفا ءايسا

 رفعج وبا لاقيو :ضفخ وبا ميركلا دبع نب ده نب بتيلك ' -1515-
 .اهن تايفارصم“ الط عجر مث ةذم اهب ماقاف ةكس لل ”لحر ىلظيلط

 « ن.. ةنس نم: ابيرق تاس اثدحم ابيقف ناكو(*)

 ثدحم ةظسقرس لها نم نوع وبا ىدارإا ضيدا نب ىئلك -151 4-

 م مهم ةنس سلدنالاب تام ةلحر هل

 كوليلا عجنتي بيدا رءعاش ركباوبا نسعلا نب تيدكلا -1505-

 نب نيعتسملا نب رفعج با ةلودلا دايع ءارعش نم ناكو ةارمالا حدمبو

 ةرعش نمو بادال خوجش نم عيش ةطسقرنس دوه

 جرمفمو جاينلا نيب ام لصاوو قرابو بيذعلا نيب اس قرجبلا ىقس

 جرت نع اهب الزع تمبن الو اهرابط نيب رضقت [قا! زان



 راع 921 2 1

 عم ظ 0761:1427

 انه : اج افنلك ناكو مهتم همسا ةيراج هل تناك (1)لاقر

 ١ اهم ةةءاقر ةنع راطو داهسلا فلا ةداوف بحلا مس .اك ادغ بص

 ا 1 يزخر اولا ل لزال تيللا قرا نم
 ياو 0006 عمضوم ردب مل هئيناب ةيرمشأ ددرت الول

 0 را ذيبع نب 'مساقلا لوق نم ةأنمدق ام هبشي اذهو)
 0 ٠ يان هى يكديا ىاندم بخان , 0 تك ب

 قلل الا ويرخ سر هل. اع يتسم ةايأيوساو

 1 اري 0 رد « (ابدص هل

 1 هي 0 امد وبا ىضاقلا مس اقلا نب ىلع نب (9) مساقلا -1505-

 ا ىتئافا ا ُ 3 ةركذ بداو ةهابلو بسحو ةلالج

28 

 0 هد كيمس

 لل

 0 0 دي وبأ ةلاق هنع ذبخا نممو زوما 5 1 كني
 : هربا دبع نب ريعوب| هنع ىور ىذلا مساق نب ديحا لضفلا ىبا دلاو وهو
 اهب 00 نامكد نب نمحرلا دبع نب مساقلا -4507-

 نس نع ىفوت بدحال ىله نب ريخلا نب روصغم نع ىوري
 ْ ارامسلا ىذاو لها نم ىراجسسلا ةدعشس نب مساق -508-

 2 يم

 1. قلادلا يذلا ناز ىب ةيزب ىب لاح نب مساق

 0 .١ دي دبا ةثع ىور الثا ةنس تلف مساقلا نباو تيه نبا

 : 0 روم 1 سرنا م0970 او مهما مءاتودم مومو طسزسم طتم»
 عجم وطنهم هل ةميمعست هم م66 (9) ملقم



 ا
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 معو (17601. 149 >. 142 7.)

 اعد هفا نوريف مايال ةثالثلا ةذه ىف تايف هللا ريختسيو اثالث ةرسا

 ربخلا اذهب ىنربخا ىصرفلا نبا لاق ةوعدلا باجم 0 ظ

 رو شل تبل دلل ْ

 دهم نب دقحأ رمع ىبأ نع ىورد ىقتعلا(1)دادمح نب مسأق -1501-

 نباب نرعملا دمحم نب هللا دبع ديلولا وبا هنع ىور هبر دبع نبأ

 # مزح نب ده وبا هةركذ ىضرفلا

 قلئويلا ف ةركذ ثدحم هيقف ىحابرلا براشلا نب مساق -1509-

 22» فلتذملاو

 ةرعش نس بيدا رعاش ورمع وبا ىبلكلا هللا ديع نب مساق -1505-

 0 تادبإ بدال درع ازعل بوب ني لا ديس
 باسنالا ىلاع رهدلا يديني كللا) 7 يدهللا وريع /ابآي

 بادالو تامركلا ىفو فرطلا ىف كدخو يبشن اقح ثنا
 باسحالو رادقالل عافترا ىف تدع رغلا رخافملا ام. اذاو

 (*)بابللا بابل نم نيفصملاو اهيف نيلعملا كوابا ناك
 باعرلا ىداي الو دجمملاب قياسلا اهناطعحق نم ىرعي ىرذ ىف

 باجنع شيع لطب .ععمتو ايل اقبلا ةدس مددسأف

 دشنا رعاش بيدا بهو نب نميلس نب هللا ديبع نب مساقلا -1504-

 (مهتم اهمسا هلإ ةيراج ىف ةرعش نم منفلا

 (2!ملسيف ىليلخ اي اهظحم لثم ىار نم مهتس ىبنثيبت اويلعاف سانلا اهيا

 (4) مص (9) ىلع نب مساقلا ىهتنا
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 ا اق روااطمإ و مزح نب دهؤبا هلك كلذ ىكح باعيالو نسحلا ةباغ

 ' ةعامج هع ور ةركذ رهتناو هرسا رهتشا ثيحم ةلالجلاو ةقثلا نم هللا

 نب دهم نب ديحاو نّيفس نب كراولا دبع منم ةدلب لدا نم رباكا

 مساق نب دمحاو رصن نب ديعسو:روشجلا نبان ىورعملا ديعس نب دمحا

  رضقأ نب هللا دبعو قارولا(*رذجم نب ديعس نب :شهعيو نمحرلا دبع نبا
 00 ليوا 1 اي ا

 ارا دع ير لق نيب دع لف يش ل عم

 نع ذاع ب لحب نع عنصا نب ماك نع هب قربخا ازجا ةرشع

 3 5 ايد «ةقجنأ-
 * ددسن

 0 نع فقل 8 لا "نم براق ةيطغ نب مانت نب مساقلا -اووون
 ااهيياجع ذم ت14 فيلا من18 ةنس سلذئالاب تام رمن نب ديعس

 ل يزف نع نمحرلا' دبع نب مزح ند تباث نب مساق 57

 تبرع "افكت لم ئطللقزسلا دام وبا ئهزعلا ئبحي نب سداد
 زهد قس رسخ بانك وهو تادايز هيف هلو ثباث ةنبا هنع ةأور كيادخملا

 ههنا" عم لحر ىصرفلا نبا لاق هيلع ىنثاو مزح نب ده اونا هركذ

 عمسو زازبلا ورفع نب دمحاو ياسنلا بيعش نب دمحا نم رصدب عمسف

 قيالدلا براك مساق فلا -دورابجلا ند ىلغ نب هللا دبع نم ةكومب

 تباث هوزا هلمكاف هليكب نا لبق تامو ناقثالل نم ةياغلا هيف علب

 ىباف ةطسقرسب اضقلا ىلب نا ىلع ديرا الضاف اعر درو مس اق ناك ةدعب

 يف رظني هكرتي نا هلاسض ككلذ ىلع ههاركا هوبا داراف ككلذ نم
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 مسوم وا بكوم عيصسم لك ىب اهدهشت داعملا حذملا لياسمب

 ىلا للاى روع ايل بارا وواجب وسرلا

 فككلملا دبع نب دمح» نع قوري دمحم وبا دمحا ني مساق -19297-

 « ربلا دبع نب رمع وبا هلع ىور نميا ن 2

 اطع نب رضا ند .فسوي نب دمحم نب عيضأ نب مس اق. -1998-

 ثيدحلا ةمبا نم ماما تكلملا دبع نب ا ىلوس ده وبا: ىنايبلا

 مالسلا دبع ن د دمدع#و حاضو نب دمع» عميس فنصم رثكم .ظفاح

 ليعايسا اباو ىضاقلا قحعسا نب ليعايسا عيسف لحرو ةعايجو ىدشصعلا

 هللا دبعو ةدالق اباو ةماسا ىلا نا ثرعلاو ىذمرعلا ليعامسا نب ده

 ((]ماعيتلا بلاغ نب دهو عياصلا ده نب رفعجو ىتيادملا حور نبا
 برح نب ريهز نب ديحا ركب اباو ةبهتق نب ملسم نب هللا دبع ده اباو

 بيحاص دمحم نب رضم ده ايباو ىقربلا دهم نب ٍدمحا :سابعلا اباو

 ايندلا ىبا نب ركب اباو عهكو بحاص هللا دبع نب ميهارباو نيعم نبا
 دنسم هنم عمس ىترهاتلا دامح نب ركبو جرفلا نب حور عابدزلا باو

 لكل نارقلا م اكحا ىفو انسح اباتك نئسلا قف فئص مهرهغو هنع دّدصُم

 برادك هلو ا اباتكح ئضاقلا قعسا نب لهعيشا بناتك فقبلا

 مزح نب ده وبا لاق ىقتنملا :دوراجلا نبا بابك باوبا ىلع ابناجسمملا

 بابك هلو ةدياف رثكاو ةنس ىلعاو اثيدح ىقناو ءادزوا هيب سج وو

 بيارغ ىف باتكو جوستلا» رسانلا ق باتكو .شيرف ليابصف ىف
 ليف باسنالا تاو انيق د سيل اييف. نيب ايون نيل كريد

 (4) يص
 ظ
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 هذ رهشا وهو قياثولا بحاصد فرعدو مهربغو نيدلقملا ىلع درلا ىف

 زيزعلا ديع نب ملسأو ةناجل نب رمع نب دمح#و دمحح# هندإ هع ىور

 دنا + دلخ نب دمحاو

 نب مساق ةدبج نع ىوري ىايبلا عمصا نب دمحم نب مساق -4199-

 5 م اق نب دمحاو ورمع وبا هنع ىؤر عبصا

 جلل يلا بايد نقرعي ديسباوبا ساق نب دهم نب مساق -1998-

 ضع وبا هنع ىوز ايهريفو دعس نب دلخو غبصا نب مساق ديم انآ

 7 ' « ربلا دبع نب هللا دبه نب فسوب

 علام فقورعملا ىورملا ىشرقلا دمح» نب مساق -1990-

 نباو بتاكلا دمحم نب ديلو نع ىور ةيرساغلا ةلودلا ف بيدا
 وبا هركن ًاليلج ةسفف ىف. ناكو اراعشاو تاياكحد اههريغو قالبش

 بجوبي اهب ةأضقلا دنع هيلع دهشو بب بيبر دقو ناكو دمحا نب ىلع ده

 رساع ىبا نب دمحم رماع ىبا نويضففلا ىلا ا نجحسف :ليعلا»

 .هل قزف همد نقحو ةرما ىف تّبثتلا هلسيو اههف هفظعتسي ةليوط ةديصقب
 (*)ةدهصقلا تكلت نمو هصالخ ىلا ىدا امب تكلذ ىف رظنو

 , ءارإإ قيد قنعرتسا الع ثايغلا هنم ىل نحو تقعتسا ةامح رب نم اد

 :مكحملا بانكلا ةيضقاو ضرع ىدبملا نكس ىوس هيف ىنغتبا ال

 مهلملا ءاضقلا ىف .قفوملا انديسو. ائالوم روصنملا .ثبثنو

 .علعي مل نم نايع نيقيلا ىريف هياضق لدعب ىبحي وا توميل

 ..مرحمتملا  لسوتملا تكديع يف هقحو ميظعلا هللا تكتدشأن

٠ 
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 3 نيشاملا

 ليلغلا ديعس ئدا نع ىوري دجمملا وبا هللا ةبق نب تازفلا -1292-

 ابي رغ هنظاو-ىديملا لاق ناورهقلاب هيقل ةيقفلا ١ يسبلا دمدأ نبا

 ىندشنا :لاق مزح نب دهوبا دشنا دنجمملا ابا ىنعي سلدنال لخد

 نب ليلعلا ديعس وبا ىندشتا لاق هللا ةبه ند (ه):تازرفلا دجميلا وذا

 ناوريقلاب ئوفاشلا ىتسبلاا دمحاأ

 جبسلا نم مال اهرجدعم تحت نق ادبف_ىححضلا سيش ىجرلاب تعنقت

 علا عم ذاب اهفرظ ىف رعسلاو اهتنجو حافت نم درولا. قرشاو

 جبسفلا : نم 5 باي تول َّ وي 9

 < تي

 مسأق ةمسأ نم . ْش

 دبع نب ماشه ىلؤت رايس نب ده نب مساق نب ده نب مساقا -1995-

 ىفاشلا هللا دبع ىببا لوق ىلا لهمي ثدحم نىايهبلا هل لاقي كاملا

 سنوي نذأ ةركذ م وأ ميد 79062 لهقو [ما/1 ةكنش صفا هللإ دوو

 وهو .حايزفلا ليقع ند لدمدعتمو لاققلا ال هب ةأبن مل دمح# نب مسا

 ودأ ركذ دقو 5 ذملتلاو نزلا ميهاربا ىبا «ش 3-5 ايهكيرش

 نب مساق ' نب دمعح# ن دا مساق لاقو سل و دوف زها مل

 قلعت اذه دبش نب مس الر نيو نا ا ىسلدنا ثدحملا د

 حاضيالا باتك اهنم هبفلاخ» ىلع هيف فيلاوثو ىفاشلا بهذيب



 1 ليازلاب لنك 140 .)

 اا دعا هللا ديع :ند_دشار .نب ةريمع نب لصف -1285-

 ىنانكلا ملسم نب كلم نب ةعيبر نب لفوت نب ملسم نب هللا دبع نبا
 دلا دبع عممس ئسلدنا ةباعلا ويإ ليقو ةيلاعلا ,ابا ىنكد ىفتعلا من

 ا بصق, ىلو. افرطمو مساقلاب نب نمجرلا ديعو. بهو نبا
 « (910 ةنس تاسو ماه و مكحلا

 2 ا 4 0 دق يا ىلا ع او وهو ةيلاعلا ابا
 ارش 5 لينهيج نب كالملا ديعو تايتح يمس ةنيفكو ىلكو

 ظ | .. ,, » 800 ةغس تامو ريمدت هدلبب اضيا اضقلا :ىلو ىبع
 ْ ْ #1 اقلا وبإ هللا بهو نب. دمحم نب هللا لصف , -1287-

 - دبأ دنع وتل ١ ع ةخ ىف ىفوتو مدع ةنس ةدلوس ىرقم هيقف ماجعللا
 اهتمت نايا |” د فمي (ميحرلا دبع ىد ده هللا دبع

 0 1107و
 د .نميلس نب م عمسا 0 "يكن رف -4988-

 لإ ع موني قس سسلدتالاب ت نام ةدايع,دل تناكو. داعم "نب دعسو

 ايا,ىنكي ةبطرق لها نس ىدراملا بنيبح نب رضن نب تف 18و
 هنن االع بن اند «٠ ةيارظن نم ةردغوا حابض 5

 ا نول ءامسالا دارفا-- آ

 هلا ناب لاحب هل ىبطرق ناوذُعلا فوع وا نوع نب. د !290-

 ©« نيخرلا ديع ني: راج نريمالا مايا ىرديبإم قي رقي. ىتلا نيعلا بسنت
 ىنانكلا كلم نب ناسغ نب رازن نب ةنانك نب 5 -41991-

 ءاضق ىلو بصو نباو مساقلا نبا نع يور ةنوذش لها نم ىنوذشلا
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 .اهلإد وردوا

 لتشا ةمسأ نم

 نم ظح هلو رعاش بيدا(1) ياطصقلا جارد نب دمحا نب لصفلا -1989-

 ق. ةرعش نمو هيبا ةقيرط ىلع لياسرلاو رعشلا ىف ىوحتن زفاو ةغالبلا

 ظ قفوملا .نب ةلودلا لابقا
 اعست نجلا اهتاك تفاطاو ةتناقا نفذ: بوطخ ااَسا اذآو

 اضرثؤ مانالا الكب كلم ىدايا نيغسل نم انتالكك

 اعْسو ارنعن ةافك ماصتسم :اموي رصنلل اعد نإ كلم

 اعواو ةادن نم قزرلا عمج ةادن ارفص بيلسلا ةارع وا

 ىلوم ىنهجلا لمنم نب رِيرَج لاقبو َريَرَح نب ةملس نب لصف --1985-

 و بانك ةلوارظتلا ْسَح مدقم هيقف ىناجسبلا ةملس ابإ ىنكي مهل

 ىاورهقلا واذ نب دمحا نع ىور هقفلا نإ تاهيبنتو ةضاولا راصتخا

 هنع ثدحو ىناجمبلا يعصُم م 9(91)ْتَضعُم نب ُرْرُخ نورس وبأ هنع ىور ْ

 2. اربخ هل. انركتذ دقو ديعس نب .دمحا مهنم ةبطرق نسا ةءامج

 *« 15 ليقو | ةنس تان ءاخلا باب نم(*)ى لذ ةيجرت

 نب مساق نب. نمحرلا دبع نب هللا دبع ند ديعس نب هللا ءاضف -1984-

 ةءايجلا ىضاق وخا وه ةبظرق لدا نم ىنزكلا ىزفتلا عيليجتلا ب هللا دبع

 ند عمسو قرشملا ىلا رذنم ةيخا عم لدحر ىطولبلا ديعس نب رذنم

 اضق ىلو هخايشا ى هاخا ككراشو رصم نم ساعتلا نباو دالو نإ

 # يناس 325 فكلذ دعب : ىفونو ["إم» ةداض طوابلا ضتخشق

 (9()1) لض
1 



 عما : (189..1861 7. 140 5.)

 . لم وبا ئموزخملا ن جيلرلا هيمن دصرورو فيازلا نيريازغاو -1380-

 + لسف ا ص اهنونفو بادالل ىر ذانساو مينا هيب ىقلاملا

 نعو ىوحتلا نورمخ نب هللا, دبع نب لقسوب ريع ىبا نع ىور ةقيرط

 دلس نب دمحح» هتخا نبا ةقع ىور امهريغو جارسلا نب هللا دبع ىبا

 ظ ل لا وبا ناكو امهريغو ىدباعلا دمحا نب ىلع .نسحلا وباو

 3 فموي ةراب دمحأ
0 0 

 |اسم نا“ م زرع وب طنب يماشن الو

 هل بشتاو

 0 7 اقرا رس لك ين نم :نيتملا.رافويإ لما ريشا
 ع رابخلابب همايإ ىلع ناك هلاج ىلع ربصلا مزل نم

 "جين 5 درفم مسأ

 دسار 1 ةنيزكلا دهن ميدق رعاش ىلاطيلطلا ب قيرع ١ بدوي
 ' امن قم ةرعش نس ساخلا :لوادتي ايمو

 م 2 ام ةينملا نم بابي فيعض قولخمب قددهي

 تما نم.كلهم هيلا نسيلو ةايد ئذ ايحم(هيلا) سلو

 ١ 0 هغلبي ثيح علبيس لكو لجا ىلو لجا هل

 7 كايمبلا لبق انيا بيرق هنم توملا لعل ىردي امو

 ظ بانجسح الو كوليلا باتنا اذا نصح تويلا دري اس كريعل

 . ٠ ةباعصلا دل لذت ىللم ىلا ىتوبو ىايجم نأ كريعل
 اقل هقبابس نم عطظفتفر "كلام" لك زودب» للف ىلا
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 تككعملا 0 ةايح نيد ةحاضأو مدا ةايح ىذه

 ككرداو رؤمالا بغل كفكئم ارظن افقخي 3 ةددعأو

 كلخلا نع ةرون ارفئا 13| ىرس لك حابصلا دنع دمعت

 قارق ى. ةرعشت نسو تيدا ردان' قرغتلا هللا دبع نب بلاغ -1976- 

 مل قيد

 الحرادق عالضالا نع ٍنلق دوش: لل نيتلقلا داوس نع الحار اي

 التت نزم تلظ 13] الختترم فني آمف هيف حورلا تا 5 ادغ

 قولا دبع نب 0 نب بلاغ نب نمحرلا دبع نب بلاغ -1977-

 نب كلم نب ةيطغ نب مامت نب هللا دبع نبا
 «نافخ نب دلخ نب ةيطغ

 مم ةنس ةذلوم ملاع ثدحم» دهاز هيقف ىبراحملا ٌةيطع نب تلاغ نبأ

 الضاف 6-0 ل هلو ةريغو ىئاسغلا ع نإ نع ىورد 5 ىونو

 1 نيترم ةليلل فر ا دبع ندع 0 هكدا 2 7 نمحدرلا دبع

 هيق هل تكرهسفت نيب ذك عيد ىف اذكحو اذكز نسكا ئباي مث هل

 * هنود نب قحلا دبع دج ىبإ هنعإ ىنثدج ةريثك تكن

 اهب تاب ج اضو نب دهم نع ,ىوري, ىسادنا رمع نب بلاغ -1278-

 هب [م|ع ةفغس
 مناغ هيل نم
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 لها نم ىراصتا ميحرلا دبع نب دهن نب نيسأب نب رزاغلا -4473-
 5 هدب

 «* سنوي نبا ةركذ دهن ابا ينكي سلدنالا

 3 بلاغ همسا نم

 ةربزج ىف ةي رق نيطقو ىبنيلط | سيلا سس -1974-

 . ناكو بدال نإ رقلا ارقال اهب ىدصت ةيئاد ليزن اهيلا ببسي ةقرويم

 ش 7 نرواصتلاو ىلفعلا لها نم

 يطرق نكس ىبصاعلا وبا يروروملا بلا نب ةهما نب تلاغ -4975- ٠
 عيال وبأ ىندشنا لاق ربلا دبع نب رمع وبأ هل دشنا رعاش بيدا

 ْ ىضاعلا وبا يندقنا لاق م9 ةنس شفخالا ىومعنلا ديحا نب زيزعلا دبع

 | نصقلا كل رطان ةبطرق رهن ىلع سلج دقو بلاغ نب ةيما نب بلاغ

 اس ةهيدب . ىلع
 ... قلكسلا ضر اوع ىف ىفل تالع معن نم تيوح (لق) مكر صق اي

 . ىللفلا رياود مهلع تراد كلم نم ثغلا (لق) مك رصق اي

 : / اكرتم لاعل ابوي دوعي ذخاتم لك تيش امب قفا
 7 كلم الب مهل رصق لكب مهدع ماشلا كولم نيا
  ككنفلا ىفو اهزخ ىف لاثحس ةلبقم ثكيلا ايندل لقو

 ككلو مهل ايف أاقححسو !دعب مهلوقع نع قلخلا (ةعدحاف# .

 كليلا عم مهباسنا بتر مهلوقع نم قلخلا رصدا ول
 ككلسي حاطبلا نوطب نيب ركعبيو يار نم. هل
 ككبش نمو سوق نم لكاف اهفرشب لابجلا سوثغر ىفوأ

 (ة]ككدعلا بناوج هنم رحت .دعجاح دنع لقعلا طبعيو .

 بتككدولا نع هبوث اهزنه هل دعإ ام ةيفاوي ىتح

 نبع 6



 د

 ١

 هع احس

 ريان (41. 188+. 189 ؟.)

 باتع ىلا بانع نهب اس ثلسف ةباكتلا اذا نوفرعي ا

 لصفلا ودا ىسضاقلا ىصحجلا ضايغ نب ىسوم نب ضايع -1969-

 ةفرعس ىلا عاملال باتك اهنم فيلاوت هل بيدا فراع ثدحم هيقف

 ىوري هللا ديبع نب دمعم وبا ةنع هب أذ عامسلا دييقتو ةياورلا لوصا

 نب هللا دبع ىبباو ئفدصلا ىلع ىباو ىمهتتلا هللا ديع ىبا ةيقفلا نغ ئ

 نب) نمحرلا دبع دهن ىبا نع قوراو ىبرعلا نب ركب ىناو نويدمح

 نب ىلع نسلا ىبا نعو دمحا نب ماشه ديلولا ىباو بانع نب (ده
 ةارف ىتشخلا رفعج ىبا نب هللا دبع دمت ىباو ةزاجا ىعبرلا ديحا

 شكحاري هرعرع ةئس ىفوت مهريغو ىضاقلا ىسيع ىنب اللا دبع ئباو:

 ىباو ناسغلا ىلع ىبا نع :ىورذ و7 131 ةلمس نابعش فصتنم ةدلومو

 « جارس نب نوسحلا

 ىطورش قثوم فراع هيقف(*)ده وبا رساع. نب دهم نب رشاع .-4970- ظ

 فلا قل عاج بتكب سانلا فورعا 0 0 ابمقلأب لف

 كر ايفا للا

 نعال تاور د نخب لالخ نب ةمسام جا لوي -1971-

 « ةريغو

 : نوغلا باب

 زاغلا همسا نم

 دهب ابأ ان قزرتلا نم ليلج ىسلدنا سبق نب زاغلا -4979-

 نب كليلا دبع هنت ىور ىعازوالا و سي رج نّبأو سنا نب كام نع قذر .

 « هظفنع# ناك هنا ليقو كلت نع .اطوملا ةدنع نآك .بييح
04 



 6 ٍ "نلف

 ]| ثدحسم سنوي هيام لا -13(هي-
 0 رحب وبا دهازلا زاص نأ يلا 0-1 ظ | رك يونس ت + تان زيزتلا دبع نب ىلق نع قوز د عن هاب خس 1 يل 002- و يووع دوج ا نو 7 7 عسل 33 د

4 “3 
 غي ا هيي ا يد 5 هيي ايل 1 4 : دل دو 0"

 يلا ا ْ 5 . « ول ى

 ب
 ظ ف قلل جرفلا باين ل 0 ل -1966-

 اياب 4 6 2 7 2 هع 5 ع كي نب

 ف عم , يناس 01

 1 ىنتا 3 8 الا ا
3 

 ملاوي اللا نجر د .٠ بما ىلع ليت
 انكلا ن و و بانالب نا ناسرلا ببلق.:..

 دكلا, ىلا.ءاوط مهنددرل مهتربخدس

 هاير ادام امبههندشنا ىدميحا ل
 اصلي يس ستمر لف - - .دازو

 دتجافلخم ا اا عاش
 دك 3 مه 05 كر

 0 ةنكلا نصقلا رح م + بق
 24 ١ 1 و جا 1 و

 ين ش ايا ريع : 3 ا ا # | قوس“ 1 يف دهمسأ ف“  مدقت دق
 هم 4 م 6 او 1 5 نيفيا انما 03



 ندع ن سدس سهست

 مريع (761. 188 +. 188 ؟.)

 ثتعبس لوقي بلاغ ابا تعمسو لاق اطوملا ف سيلو كلم ثيدح

 نب دمحا تعمس لوقي ىرهبال ةيقلع نب مساقلا تعمس لوقي ةيطع

 ةناجد ابا ثعمس لوقي نوره نب دهم تعيس لوقي ىزارلا نيسعلا

 ' لوقي ىرصملا نونلا اذ تعيس لوقي

 ريزغ وهو ككنع ىعمد رجزاو ريثك وهو ككيف ىب ام للقا

 روتي نهدعب روح تشافل اهضعبد تيكب ول عومد ىدنعو
 روبق بايثلا تحت مهل لاجر ىوهللو بارتلا تمحمت ىرولا روبق

 ريثت ككيلا ظاحلاب اونراو ةحيرق كيلع نافجاب ىكباس

 ليقو [[1 ةنس تام ثدحم ىسلدنا ىلماعلا هللا دبع نب مارع -41264-

 ْ 7 نونلاب نارع

 ىبسلدنا ديلولا وبا ىنامثعلا ىرقملا مصاع نب ىللملا دبع نب ةبثع -4969-

 نونسح نب نيسعلا نب هللا دبع دمحا ىئبا ىلع رصمب ارقف لحر

 للا ديبغ نب معنملا دبع بيهطلا ابا عمسو صفح ةارق ىرقلا ىئادغبلا

 ذادغي لخدو مم ةئس هنم ةعامس ناكو ىرقملا ىيبلغلا نوبلغ نبا

 « عع5 ةنس بجر ى اهب تامو انركذ نم نعو هيبا نع اهب ثدححف

 ثدحم ىنوذش (ئقفاغلا رشب نب) باتع نب نوره نب باتع. -1263-

 (ل) لحرو ةريغ نعو هيدا نع ىور بويا ابا ىنكي خه[ ةدنس قىفوت

 ةىسوم# نب دمحا نب ده ركب ىبا نم ةكيب عمسف مدإ ةنس قرشلا
 رصمد ىورو ىسوطلا ده ىبآو ىكيجلا صفح ئبا نمو ىطاينال

 تلحر لاقو ىضرفلا نبا هركذ ةريغو ىسنتلا دادحلا نب ركب ىبا نع
 « ةوعدلا باج“ هنا لاقي ناكو ارهثك هيلع تارقو[*)ةنوذش كل هيلا
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 .: فوت أمبر ارق اذا سابعلا ودا ناك ظفاحلا ىناتسجمسلا ديعس

 ب نأ ل ىو نلف ب نلف ذه لف ني لع كت ٠ هتارق

 نيا ةلوح نم ناكف و ةركذ نس ةرضد امو ةدلومو ةدلب ركذيو نالف

 هى لاق ةثامعبراو عست وا نامث ةنس ةكمت ىفوتو لاق كلذ نم

 1 هنوماحتي ةبراغملا نم ريثك ناكف عابسلا زيوجنت ى باتك

 قرط انف مج اباتك اهم تيآر قيئاص هلو دمحم ودإ لاق ىنللذ

 4 ةنا الك ةريثك ازجا ىف سنا نب كلم نع ةاور نو رفعلا ثيدح
 ظ اللا لاق ديل ىلا لكرخلا اذه نيسلا نب يحل ىلع بسب

 طبسلاب فورعلا دعس وبا امددحا ناليلج نالجر ةيطع نع انثدح دقو

 لح نب دمحا نب دهم بلاغ وبا رخالو لال نب ركب ىبا طبس وهو

 يلط ىنارقب بلاغ وبا انا ىديبحلا لاق نارشب نباب ىنورعملا ىوحنلا
 نب ده ان اهب ىرهيالل ةمقلع نب مساقلا افا ديعس نب ةيطع انا لاق

 ىانكلا(«)ناّتغ :وبا ان ىنادمهلا ةيويح نب ناورم ات ىربطلا يلا
 0 لاك لملا ىرتلا

 ل دي انيلع ماق رمع ناو ةالجرو هادي تعدفف ليللا نس

 سس هيلع قدمت ا

 نبا هيلا ماقف مهالجا تبار دقو مهري ودع اذل سملو انتيبت مهو ليللا

 ظ لاق لاومالل ىلع انلماعو ده انرقا دقو انجرخمتا لاقف قيقحلا ىبا

 اذا ىلب فيك ملسو هيلع هلا إس هلا لوسسر لوق تيسن ىلارتا رمع هل

 مهاطعإو ربع هالجاف ةليل دعب ةليل كصولق نب ودعت ربيخ نم تجرخا

 . ىراختلا هجرخا زيزع ثيدح وهو الآمو الفا ريثلا نم مهل ناك ام ةيبق

 1 ١ سرغ وفر ازكي ةنريج نب ناورم دمحا ىبا نع ينحصلا و
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 لاق ايبتحم ماني اهئاو ضرالا ىلع هبنج عنضي ال ناكو !دهاز ةيطع نآكو

 ركب ىبا مالك را اذه نطا اميف م.م ةنس ى تامو لصفلا وبا

 ةيطع حرخ ىديدعلا هنع ىكح اهيف نوضفح نب ده وبا لاقو(*)بهطخلا

 فزاريشلا رادغب :ىب# 2 دبع مساقلا وبا ىربخاف ةكم ىلا ذادغب نم

 اخدسلاو راثيالل نم ناكو هتبححصو ذادغبب ىسلدنالا ةيطع تيقل لاق

 ةعقرمو ةطوف ىلع هسابل نم رصنقي اهنا ميظع رما نع دعم اهب دوجلاو

 ىتاتختب ىلع اهلمح ابنك عمج دف ناكحو كلذ ىو اهب رثوبو
 سيلو ةيرساهلا ىلا اعيمج انجرخو هتقفارف زيرعلا دبع لاق ةريثك

 .ةضراعا ملو هلاح نس تبجتعف لاق هيلع هتعقرمو ةتوكرو(5)1واطو ال6 ةعس

 رهنو قافرلا للاخ تن ائبهذو ساغلا هيف لرن ىذلا لزنملا“ ىلا انغلبف

 هلوحو هل لظ د سلاج وهو ةهبا.هل ىنابس اوفا نوع. ليئاقتب ويا راقلا ىلع
 انسلجو ايلزنف اولزنا اغل لاقو ةيمجمعلاب : انيلكو اناعدف لاق ريثك ملح

 اهعضوف ةرفشلاب ىقاق هناملغ ضعب ملك ىتح ولجلا اًيلظا ايف هدنع

 . ةنسح ةوالخو ريثك ماعظ ابيف اذاف ائيلع مسقاو ا_كمتفو انيديا نيب

 لخ قفتي لاخلا هذه ىلع لزن ملف زيزعلا دبع لاق انيقو نلكاف

 ةتيار او ةكس ىلا 'انلصو نا ىلا انيقسيو انمعطيو انوعدي نم مود

 دمحمل ردا ةكمب هيلع ىرقو لاق اريثك الو اليلق دازلا نم لمح

 ىربرفلا نع(9) وجاحلا ده نب ليعيسا نع ةتياوز 38 ليعيسأ نبا

 ظفاحلا ىزارلا نّسحلا نب دمحا سابعلا وبا ناكو ىراخبلا نع

 نب هللا ديبع رصن وبا ىل لاقف ده وبإ لاف 5 هارقب ىذلا وه(ةرديعملا

 (4) هطخغن اذك (9) هتروص اذك (3) - .



 ' ني (861. 185

 عييرعم) ىسلدنا ثدحس(1)ىدائزلا طبسا نب سنجمع -137-

 للملا دبع نب ماشه مايا ى نسلدنالا ىلو ناجحا نب ءأرثما -1958-

 ظ 6 00 6 اك ىبلكلا 0 نب ةسبنع -1959-

 رست ءءاولإ + “7 5 عسن ع 7-0 5 ةخاس

 5258 ىيسلدنا دمهم نب هللا دبع نب ديعس نب ةوطع -4960-

 هتقبطو < رجابلا لع نب ادمحتم نب هللا كبح نيف ئبآ نم سلدن الاب

 لاقي ادالغمما مزح نب دهم وبآ و بحأ الدمب ةثامعير ال .لبق اهمنس جرا

 / ظ رزين للا داغ مث رثفلا 5 عابو اعامس امظتناو ةحاهش قرشلا

 : راكيالاب وقت ٠ لكوطلاو نوضقلا بهذسم دلقتي ناك ةدم اهب ماقاو

 كام ًناغوأ سر لساتل | نم ١ :اقلا ماس اكو

 داع مث هب نيحرلا دبع نبا ردص قاض ىنح ىملسلا نمحرلا دبع ى
 ةبق نب دايخ انثلا ودا ظفاحلا نربخأ مخ با لوف ىذعس أذد دادغب 7

 ب دان نت ىلع نب دمحأ ركب ىب] بظخلا نع نوراخ نبأ نعال
 مخرسلا ذمحا نب رهاز نع بز كلدودف دادغب ديعس نب ةيطع ملقا

 يدا حنا ل نب ىلع تاوزيقلا ناريخ" نب دمحتس نب هللا دبعو

 بْيطَعلا لاق تيطغلا ىدهملا نب زيزغلا دبع لضفلا وبا ةنع ىنثدح

42 
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 ديعس ربا هركحذ ديعس نب نونعسو جرفلا نب كما لضفلا

 م00 ماع ىثوت

 ىقتعلا (دشار نب) ةريمع نب لضفلا نب لضفلا ند ةريمع -1989-

 2 ا للا دبع نب ده نع يور لسفلا ابا ىنحي

 « (1) [هرع ةنس تاس

 يلو بيشملا نب ديعس نع ىور ىرههجلا ليدحارش نب. شايع -41955-

 ةيقيرفا لل اهنم نفسلاب مدقو سلدنالا لخدو ةيما ىنب نسز رمبلا

 نم ةحخسن ريغ ىف ليحارش نب شايع سنوي نبا .ةركذ اذك ٠١[ ةنس
 ىنطقرادلا ةركذ ىرهمحلا ليدا نب شايع مسالا اذه ى ليقور هباتك

 دبع ىبا ط+ب هتيار اذكهو ىديبعلا لاق (*)ليحا نب شايع باب د

 وه لاقو ِسْيْدُح نب. ةيوعم نع ىووب ىفطقرادلا هيف لاقو ىروصلا هللا

 لافف جيراتلا ىف نيفس نب بوقعي ةزكذو نييرضبلا ىب ةدادع,ىنيعر
 ىف ابلاوز ةييسملا :نيسلابب ليصا نب نيام مدق 1٠١ ةاسإ نعي اببيف

 + .ملعا هللاف اطوبضس هتيار اذكه ةيقيرفا 2 ,سليرالا

 ميحرلا دبع هنع ىورد ركب وبا ىربابلا ىدزالا جرف نب: شايع . -125هب

 « دهن نبا

 ةركذ ةدلام لها نم ةريره وبا هتينك ىمخللا دهم نب زيرع -419258-

 نب ىبحي مساقلا وبا ةركذو نيعلا يفب ديعس نب ىنغلا ديعوبديعس وبا

 « هناس أمهو مضلاب ىمرضملا يلع

 (1) (ةدارفالا» نم سيل هنال شايع هيسا نس ىلع . . . ..ش.ىل)
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 كباث انا لاق ,لقصلا ورمع نب سابعلا انا لاق رافصلا نب ديلولا وبا

 لبعسا ىدشنا لاق ىتا ىنربخا لاق ىطسقرسلا تباث نب مساق نبا
 . ءاضملا ىبا نب دمحا ىندشتا لاق رطم نب دوي“ نع ىدسالا

 0 زوما يرعاك لد ةقرشم ناحورلا بصق ىرت اما
 20" ريودتب تنير ةضف اهنوفج بهذ اهقادحا لقم ايناك

 ة ناك روهشم بيدا رعاش مساقلا وبا (1) سائرف .نب سابع -4947-

 00307 ةظور ةفص ى ةرعش نمو نمحرلا دبع ىنب .ده ريمال مايا

 3 00000 سا ناوحدقالو اهدرو ىرت

 اخ رباع همسأ نم
 2-5 لالا لو داصلابا لدَسَوُم ليقو ميلاب لموسم ني(2ررماع -1948-

 وس كد نور- وبا ىبصحميلا عفان نب دواد نب نميلس نب هللا
 نرعلا هع نيلذن الاب ده نب هللا دبع رهمالل مايا ىف. تام ةليطت لها

 رمال مايا ى تام ميدق ىسلدنا ثدحم رفعج ىبا نب(ةزرساع -1949-

 اي « سلدنالاب نيحرلا دبع نب ماش

 واول ب دارفالا (4) نمو

 فوري ذاتتساا هيقف ادهم وبا ىبلعلا دمحا نب ىلا نب ناردع- تاو
 4 2« يقدصلا ىلع ىتا نع

 (ةربمغ هيسا(5)نم)

 ابا: ىتكي قريمذت  ىقتعلا نوزم نب نمحرلا دبع نب“ ةرهمع -41951-

 .٠ (4) ص (9) رخوس (5) مدقم (4) رخوم (5) مدقم
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 هيف لاقيف سلدن الاب ( (4)ةدر انال :تلوم راد ييياكو ةيددقلا ندملا نم

 ىبحعي نب ىبحي نب هللا دهمت نس ىور ثدعح» ىطاشرلا ةركذ ىب ةلاطلا

 « منو ةنس سلدنالاب تام مهرهغو دلخم نب 2 , ةدانج نب دهو

 كك نسل“ اهيد مدقو اب هزاع سلدنالا لخد(هرلججأ نب سابع -4945- 

 امسالا : هانركذ دقو هيف فلتخم وهو نيفس نب بوقعي ةركذ ةيقيرفا

 ' « ةدرفملا

 نب دج نع فور ركب وبا ةركذ ىنادمهلا عبصا نب سابع 12م4
 دبع نب ريغ وب| هنع ىور 2 ان مساف نعو نما نب كلملا دبع

 عمس هنا لاقو ىمحخللا دير ,نب هللا دبع نب دمح<“ هللا دبع وباو ربلا

 « [”/8 ةنس ىف هنس

 هلع ور بتيطلا ميدق ثدححتم ىسلدنا ث رعلا نب سابع -1945-

 + ديعس وبا ةركذ ىدزال رابجلا دبع نب ىلع نب ميهاربا
 لطليرط فور سلدبالاب ناك لتضفلا"وُب) كمنحلا درع نب ىباتحلا "1940

 هنع ةاور هنع.ثباث هيبا نع ىئطسقرسلا تباث نب مساقل ثيدحلا

 ىنثدح راقصلا ىباب ىفورعملا(*) يضاقلا ثيغم نب هللا دبع. نب سنوب

 نب مساقل :ليالدلا باتكب به: نا [ضنحرلا دبع مساقلا وبا ىمضاقلا

 ىلع هتعمس لاق ثيغس_ىنب .دمدعم نبا سنوي ىنسحلا :ىبا نغ ثباث

 ورمع نب سابع لصضفلا ىبا نع هللا دبع نب 4و نع جارس نبا

 جن نسعلا وبا ىربخاو همبا نع مس : نب تباث نع دهازلا ىلقصلا

 انا لاق دمحا نب ىلع دهب يبا نع برش نسعلا ىبا نع ىبج نبا

 (4) تع (9) هطبض اذك رص
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 رعاش وهو ةنع تثحب دقو عضوم ريغ ىف هتيار اذك ىديمعلا لاق

 نم قيادحلا فو روكذم
 ةرعش

1 

 (*) ىرحب  كع ىعمدو ىدخ ىلع ىفكو 0 او : ماوغلا عجحم اذا

 ركذلاوةاجانلا ىف ىماجمت ثناقوعيلا تهاس يف ف قرشلا كينيهوي

 العلا همسا وم

 ةلحر هل ةقلام لها" نس ثدحتسم ىكعلا. ىسيع: نب العلا -4940-

 <« يلع ثار ىشعلا تزانع نبذه هركذ بلطو
 ذيعس نب“ ىمخرلا:دبع نب دمحا نب باهولا دبع نب العلا . -1944-

 ناك ةريغملا“ يبا نباب "نرعي باظخلا وبا بلاغ نب .مزح نبا

 دسك ملعلا بلط ىن ةيلاعلا ةمبلاو ءاكذلاو بدالو ملعلا لها نس

 لخدو ةياورلاو عيجلا ى لفتحاف قرشملا ىلا لحرو رثكاف سلدنالاب

 فورعملا ىرهزلا ايركز نب ده نب ميهاربا مس اقلا ىبا نع ثدحود ادغب

 ' دمحم ىروباسينلا نسعلا ىبا نعو ىسلدنالل ىوحنلا ىليلفالا نباب

 قب نب سلا نبأ دمحم نعو لافطلا نيا قيرعتلا :نسضلا نبا ظ
 ركب وبا .بيطخلا عيسو ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبع تنب نبا ىرصيلا

 هتافئصم نم عضوم ريغ ى هذع برخآو هنم ظفاحلا ثياث نب ىلع نب ديحا

 .اذهو ةيامعبراو نيسملا دعب سلدنالا ىلا ةلوصو دنع هعوجر ىف تامو

 ةييج ا وا تميبلا

 سابع ُهُمَسأ نم

 نم يي جبلسو ىحدلسلا (ميظعلا دبع نب) ده نب سابع -1249-

 هو ةيلهبسا برقي تناك ةنيدم ةقلاط . ىلا بسن دقو ىليبشا ةعاضق
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 نوسو لوقا .ام ملعتس

 اضيا لاقو

 بالقتإو. كيافب ىلع لدي" ىنلق ملف بانك اي.ولقنتكا
 باجل موي ى. رسيلاب رفي ةدرد نم. ممحر بنز ل

 حزما نم رذ<# اضيأ لاقو '

 لالدالكو جزالا يعاود نحزن هدقع مكححمت اذا دادولا:نا 2

 لاقتو عطاقتو دعابتب ةعيرذ ييازملا ناك امبرلو

 ناك رهما نسحلا وبا :ىبلسلا دودولا .ديع نب ةعادو نب .ىلع , -4256-
 رعشلاو عرابلا بدالاي رونبدم لاطبالل .نم .سراف ةثامعبر ال نم. ابيرق

 ةرعش نمو عيبارلا
 رضان نيمغ قوف ردبب القا ريازلاب ابح رفق تهبحلا :رآاز |

 ىرجاعي هلعن لفسإ نوعسمو هقي رط بارت ىحرف ند تلبق

 ىرظان دوسأ تاطسيف ةقر نم هلجر صمخا دقني نأ تريفقو

 رعاش, بيدا ىدامرلا نوره نب, نوسوب رمع ىبا 0 ىلع -1957-

 دا حس صو ىف هل دذناو ديبش نب رماع وبا :ركذ

 بوتكم قربلا عاعشب اهتارق اروس ىراق اهيف دعرلا امتاك |
 ورمع همسأ نم

 سلدنالا لبا راص ىرافغلا ليقو ىرفاعملا ليحارش نب ورمع -19258-

 نمحرلا دبع ىبأ نع ىور نوفورعت دالوا ابي هل ناكو اهيطوتساو

 ليزن ىرفاعملا مزاخ نب دمحأو ىقفاغلا بصهو وبا هنع ئور ىلبجلا

 * ديعس ودا ةركحذ دقو 'ّنسلدنالا

 قازلا لبق ..ءازلاو ممجلاب زرالا نب .ديغتم نب :نمثع نب ؤرمعا .21959-

 صاونلاب ذخوي م فتككلعفب ىرجحدت
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 : : ةغفلا مايا ف. بلوت ناك نيرو نسعلا ؤبأ لف نبا ىلع هاو

 "اهلل كبد در...لغ اهدي دون تؤلم بلآ رود
 زج يو ةاغول : وه نمو يفر فلا ىتتفلا ننس
 0 تلقلا هنكسيب وقال يواصل 01 قاف 9

 ْ "ا ضرع انو 59 نان زجل ةدنع فير دابإل انوا

  كتايالا ملاح ديف نسمحلا وبا ىضاقلا ةرشع نب مشاقلا نب ىلع -1955-
 | اتجع ادهاجم ديوملا م اشه ىلع ةريذغ هدج دزو داوج يلب

 00 . ا ركحذ نهن 1 د دقي ةبجاح ناكو ت

 1 مل - - ٠ .دهزلا“ق
 0 ا ايم ميدل د ئيحاو دحا :ادبع ةللا..محرالا

 - و حا لويصلاءاذر ديلع ىقلاو جارتساف هسفن ىب لباطن
 1 0 | يمت ةمالسلا بانا ةراكفا سيش نم.:علطاو.
 آل

 :نليعلا يا يل خمس “ نكن لاناشسافةلو
 ا < :

 اقف

 0000 نسبي هسا امك اهب
 0 هيدي 95 اسما هلو

 ظ نمآصفلا ند تلبم ىدخد اما ىضاعلا ف . ىداعلا اذ مال
 صاقتفا يف كرمغو ببرست اليدرا يف مب لك ككيونذ
 صان“ نم ةينفلا دعب امو موي دعب ابوي نربعللا رايد

 صاغ ريغ فكسفن رشل تناو ىش لك قلاخ هللا ىضفنا
 صالخخلا ىف عيطتو امحو ارت ىقبت :لظتو. ةءوس ركابن
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 اهبيغم لبق سمشلا ءاهض ابخو ةيمح رييزلا ئلغ ءاوعلا بيلغ

 اهبيذكت ىلع قيدصت ناهرب ىدعلا ةلداجم ىو دمحا ماقاف

 اهبيعصمل ةجدح ىطخ» داقناو .صقان نم لضاف؛ نيبت تح

 + ةيايعبراو نيسمتكا دعب سلدنال لخد هناو اريرض ناك هنا ىزجخاو لاق
 « مدع ةخس  ىقوت ىرهبلا جوج نب صفح نب رمع نب يلع -19850-

 ىف .رصتخمملا بجحاص .ىلطيلطلا ا دهبع نب. ئسيع نب. ىلعا . -4954-
 دهمحلا دبع وبإ بيبخ لج اركي هد يورع م طقتام روهشيا ههقث هقفلا

 , « ةرهغو ىنيشاهلا

 ىر.(0]ةيليبشاب ناك رعاش بيدا نسحلا وبا بلاغ نب ىلع .-4939-

 دشناو رماع ىب.ديلولا وبإ اةركذ .دابع“ نب ده مساقلا ىناىضاقلا مايا

 ةئمو ةرغش نم: اريثك هنع

 بيقر هيلع ضغلا زفولينلا !ادخ بح ىربخلا افناك

 00 نيطو رهغب :ككاقال ليللاب .هنافجا قبطا' اذا وهف
 ةملستنب رماع وبا ةركذ نسعلا وبا ىشرقلا ماهفلا نب ىلع .-19552

 اهنم عيبرلا لصف فصو ىن. اتاهبا هل دزواو

 نازحالا بحتمو, سوقنلا :لذج ةرهز .ىبضا هلل نمر

 ناسيب ىلع اهتجدهبب ىهزي ادغ ًاللح هب ناسيئ هالح

 ىنانع عوط ىغلل اهتخيمف اهبابق مادملا ىديا هب ثيرض

 نايثج مل مف نيب نيرغي مجحنا كفرطل اهسوكاب :تعلط ظ

 .نارشن ىلع ىنارشن نع ام ىف طسي مل اهبارش ىشعنا امل

 نابل :ىدقك :تفلس ةمذال ةياغو .ىدث بادال' ابل ثناك
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 دوج ىرقم ةبطاش نكس شورلا نب نمحرلا دبع. نب نع .-1296-
 ليج عوف مرعع وب: ىسع هنع ىور ىرقملا ورفع ىبا نغ قوزب مكقتف

 باب :قورعملا :نسحلا وبا .ىقونتلا :نمحرلا دبع نب ىلع :-4297- قدس « زاهبلا نباو دواد وبا تاس اهيفو. م1
 ظ لهل نق ملعالا نع ىورد بادالو ةغللاو وحدنلا ىف ماما رضخالا
 , ملء موو د + انذا ركب . وبا: هنع- ىئثدح ةريغو دجلا نب ركحب وبا هنع ىوري موج نب نياس

 تدعيم جالا ىلاوم نسا ةبيش ىببا نب رداقلاا دبع نب ىلع 1398“
 0 اضو ىب .دهو رازقلا نباو دلخ» نب ىقب نم عمس ىبسلدنا
 ا نة انبسلا ب اسإبم ةنس .سلدنالاب ثتامو
 200 ري مالا قورقلا [نسحلا وبا ىنغلا دبع نب ىلع .-1929-
 : هرغشو اهكولم عجحتناو سلدن الإ لخد زجسهلا .ديدحا رعشلا ميكر بلا

 هدد دمتعا' نب ىلع نسحلا وبا ىندشنا ىديمعلا لاق روفوس هبداو ريثك

 ولبملا يب ىلا .ةسفنل .ىبنفلا ديغ ني ىلع: ىندشنا لاق .ينياعلا

 ريل ليلاع ىهو ةليوط ةيلكح نم ىسنلبلا ىوحتنلا
 هليل ركحذو: ةيسنلب .ىركن اهيهبط :ماقم.ئماقسال تفاق
 10: اهييهلب ئيشنحلا .قرتحم تيسم| ةقول ىفم .تيفشف ىبنتثدح

 ., اهبيبح نزكذ سفنلا تنسحو اركذ: ىنتدز.نكاكو ةزكذا بيلو انم:-ب

 .!. اهبيرغ سنا: سابعلا وبا 2 ىوبلا كثب اسو ةيسنلب ىوها

 . !:اهيهطبو هبيظب تاشي ىدح بتيط ميسنلا نيو ميشنلا به
 اهبيطخ ءاكذ ىف لياوب ىرزا قلسي ودعلا ىلع نيعملا ىتخا
 اهبيذ نم اهثيل فرعي ناك ام هرصن الولف اجسيبلا تماق.فا



1842 .61) 6 

 ظفاضلا ربلا دبع نب:زمع قا نع افوزن»ىوراه نسف ةياارا نيدظنعم

 ى. ةدلوسو هر[ ةنس ىفوت يجابلا دهلولا ىهباو ىرذعلا سابعلا ىباو

 نمحرلا دبع مساقلاوبا ىضاقلا مهنم داو يغ هنع ىنثدحن عمإةنس نضمر

 نب دفخا  رفعج-وباو هللا ليبع»نب دينع» نب هللا اطبع. دضاونارب نيم نبا

 + ىدزالا ديخا

 ىلوت .دوجم .ىرقم.هيقف ىراشسنال/(1:تباث ند:هللا دبع نب :نلع. -بوووم

 ع« ةيلاع نس نع هرمو ماع

 ظفاخت هيقف نسحلا وبا. ةيعفلا نب . ىلخ نبا هللا دبع نب ىلع. -وو4-

 باتك حرش نسحاب فلاو رثكاف ئورأةيباوداإ لضاف دهاز .ندويم

 ةيسلبب هيلع :تفقو ذيلا دنحا همدقتد مل اهوشرافشإا ةرغب ىف ىاسنلا

 اهنعوةمج انولع يجبر ياكم كيراتك ا رفو:هل رالسفتلا بانك نلعو

 « ةثايسيخو نيعبسلا دودح ى. يفوت نآرقلا مولع قر نامطلا ىر.باتك

 نسعلا وبا ىقلاملا ىجذملارمعم نب نمحرلا دبع نب نلع .-1998-

 اه :نلع. .لبقم هسفنب :لغتشم. اغلا . نغ:ضبقنم لماع دهاز._لاغب يقف

 نيرشعو. ةسمخ نم ةدم هراذ ةبتع رواج ملو هديب ى دوعقلا مزال هينعي

 دبع وبا ةوخا هيلع ىككصو نرسس ةنس لاوش ىف. هنع هللا أفع ىقوت نإ ال اماع

 دمعت مل ةدوهشم هلدادج تناكو .هراف لبج- ضيصخب نفدو دج هللا

 سيشلا بورغ دنع اهنم سانلا رثكا.باء اهنم لفحا البق طق ةقلايب

 عضاوتلاو ملعلاو دهزلا نم هنم :ربخلا لالا عمجا# هتاقو ىف "نكي ملو

 * جياوخلا اضقو ةبحاصلا مركو سافلا نع. فكلاو

 (1( ص
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 ول اردنا. دوجم ىرقم نسحلا وبا ىسوال“ ىلخ نب ىلع -1215-

 ”قييازرخ با . . * ةريغو نيحرلا دبع نب ده هنع ئوري ةدس ةطانرغ

 ظ لها لم. بيدا رغإش هيقف نسعلا وبا اجرش ىبا اجر نإ ىلع -!ه:9-

 ظ .ةنواضتلاو نيدلا سحب مركلاو امهسلاو بدالو ملعلا ى هلو لهلج تيب

 - يدب حلم 0000000008
 مكين 003 دي انيسح هلغي. مل نس صرع لان نمل لق

 ُ + فايا عرفا اسوي هنم تليس ةداهشلا اذا ىردي فوس

  نماكتا7 ىوس ةسفن الو ل تانسح ىوس اذب ىندزب 1
 00 نس راصف اذهب . ىنازيم لقثف .ةعنس اذ ن

 7 يا 3ع ١ ةدهصق نم هلو

 1 0 57 ىف تيهثملاب تمقر سمخو نوعبراو اوبصا فيك

 00 0007- قاساع نم هل ام توملاو بيشلا ءادو ءاود هل ءاد لك
 ١ [[نيفابراو عبس اا. تس. ةنس ىف .سلدنال لامعا نم ةريزجلاب تام
 اة ايسنلم 1, « ةثامعبرأو

  -ةلشنهلاب .ايلاع ناك نسحلا وبا ىوارهزلا نييلس نب ىلع -19220-

 00000 2 نفي زشنلا باتك بحاص وه سيلو هبا 6

 مكي أ مم نس ب ىجتسالا

 .(4) قلمزلا باب فرعي بهوم نب دمج نب هللا دبع نب ىلع -1298-
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 تحديبك تخديبل مجنن ىتمه التعاو. ىتسن نكال

 وبا هنع ىوري روبشس هيقف نسحعلا وبا نقايجلا لاطد نب ىلع -1945-

 2 *« جاجتن نب نمهلس دواد

 نهعبرال لبق سلدنالا لخد نسعلا وبا ىلفصلا :ةزمح نب ىلع ت1944-

 لاق :”نوضتيو مولع ىف كراشيو نونف فر ملكتي ناكو ةيامعبراو

 نب دهن نب ىلع نب دفح# رهاطلا ابا: تعمس لوقي هتعمس ىديمحلا
 تقلخ ىف دشني ظءارلا ىذادغبلا- ىعقاشلا سافلا

 ًاليجسن: . يشج كنار امل ئبلق تبتاع

 الوسرلا "تنك لاقو ىفرط بنذلا مزلاف
 اليلدلا تنك تنا لب ىبلقل ىفرط لاقف

 الينق قنانتكرن اعيمج افك تلقف

 لحر قروروملا يرضعلا رفعج نب قلخ نب(1)ملذح نب ىلع "ويقع

 ىتكي ةءامجو دادحلا ربكب س ةكمب عمسف [60 نس قرشملا ىلا

 50007 « نسحلا ابا

 هب مرسم ةنس فوت ” ىنانجسب .ىزملا نستتلا نب ىلعر ت1916-
 ليذه: نب هللا دبع نب“دمحا“نب نوتلا ىذ نب :تفلخ نب:ىلع) -71247-

 ايرقم انيد الضاف اجميش هللا همحر ناك ىسبفلا نانس نب شْيحُج نبا

 ةريغو ىعاصقلا نس رصمب عّضتسو ”[[* ةخش قرشملا ىلا لحر ادوجتم

 ارقاف-سلدنال ىلا .عجر مث نونايثلا لبق ةيلأل لد مث فرصناو حو

 + (99 ةئس ةبظرقب هللا هيحر ىقوثو ةليوط ةدم ةبطرق عساج#ب ثدحو ابيب

 (4) يص
1 



 ا مم كم. 1835, 1م م

 ايفل ةطرو خم كم ناكو ةذم :مساقلا وب| هبحنص_ةريغو ده نبا
 - ل لاق نايثلا ى'ةفاطنلاو بيطلا ى هللا قلخ بحا نم ناكو
 رتل سا نضغي  ةذزو بيط رتصحخا دقوا لفحم ىف ةيرملاب . موي رصح
 اهلا لللط هلا لوسر ناف بيت. دل لاقو يبكي ذخاو ناوللا نبا هلا ماقف
 0 يبطل باقي قاس اللا نم لبقي ل ن راكو بميطلا تمي ناك. .ملسو هيلع

 "فروا نت هلق انباكدضا صعب ديلا ىدها اهلا همحر مساقلا وبا ىل لاق
 صارم ملا اى هبح ققحد دق ناكو ةيسرم نم اهبلج

 0 اليوغا زل لي راسنا ليرد ب ايجي + ةنم اهلبقن غنا

 دههختلا يجو ان ملا ىنطبطب بتل“ ىشرقلا ليعمسا نب ىلغ -4919-

 1 ها قسوؤملا رنا 13 97 يل تمض ةركذ بيدا رعاش ةنوبشالا

 ١ عب ةللاوير ايدج <نع ؛ لا دشفاو ىنويشالا رمع نبا

 0 يصلي الم 5006 رمتالا قفا نك تادؤو

 7 يل نهال *!قرخ كلج لثم اهتاوذا لوهج» هبحمو
 00 القص تانيا زطاق وع ةريغص ةرطق انهرحا امناكخ

 110 لوبلا“ لونك قرط. ادق" اهقلخ -ةدساحل ةطقن وان:

 8 مفولا جحتاونر 3 قليلا ةملظ ى 'قدتهت دقلو افاسعا يطا

 4 لفافات د لا 518 ةذعشك لجرا ىلع ضرال ى دتشت

 ١ للاكلات تادباطما/ ةلتح كلذ نم اهنازز“ اهقالخ لاو اا هه
 ٠ البانيا ةنز نث اًهتزوو اهتاممم لعل نس نحمس

 | 017 تا تاهيل ريا اه ويحك
 اسي ”كطعفلاو .نيدوقلا. نهب" تخل ةقر' نم .كتنلواح ولو الك

 5 يخيم ف ا ادار نامه هقأو 1 ئينضاو لذه نم“ قرا“.
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 ريغ هنع ىور' ىفحدصما ماشه نب .دهم ركب ربا. ميغم ةعامج نع ىور

 * ىخايشا نسا دخاو

 نيابي نرعي نسحلا وبا ئماذجلا دمحم نب دمحا. نب ىلع -49207-

 ىدصلا ىلع ئباو ىناسغلا ىلع ىبا نغ ىؤرد ثدح» رواشم هيقف عفان

 فوت هريغو دج نب نمدرلا دبع مساقلا وبا ىضاقلا هنع ىنثدح امهريغو

 هي [20 ةدس رخال ىداهجا ىفإ ةدلومو هاب ةيس

 مدقتم_لضاف ديقف ئرقم نسعلا ىبا زّرك .نبديحا نب. ىلع -1908-
 6 تناكو ةنس نيئايث ليكا دقو ه|[(*)ةننس ىفوت ءارقالا ةقيرط 35

 لوا ؛ىه# هنع ىوز .نم دحا ردو مهحرلا دبع نب دمحتم لاق ةدوهشم

 « اهتدهاش ةليفح ةزانج

 سلدنال مدق نسحلا وبا ىزارهشلا ةيوهح نب ميهاربا نب ىلع -1909-
 هنع ىؤر لدعملا .ىرصملا قيهشر نب نسحلا ده ىبا نع اهب ثدحو

 « ربلا دبع نب رمع ىبأ
 ىببا نع ىوري ثدحم هيقف ىثادغبلا :ىربتلا ميهاربا نب ىلع -4910-
 وزعم ا ىجضلا ليعمسا نب مساقلا نب ديحا نب .ديحا نب ده نيسجلا

 هتيقل .دمحعتم ؛نب متاح لاق ةريغو ىدادغبلا نيجافلا و اماحمملا نباب

 « هلبق ىذلا نوكي نا هبشيو عز[ ةس ازاتجم اهلخد ةلطيلظب

 نسحلا وبا: ىراصنالا نادعم نب ىلع نب ميهاربا نب ىلع -4914-

 ةيرملاب ثدح دهاز عرو لضاف ثدححم طظفاحإ هيقف) ناوللا نباب فرعي

 ىباو ىبرعلا ني ده نب نول مساقلا ئباو نيدمح نب .ده نع ىور
 ةغس فوت _ىفدصلا ىلع ئباو ناسغلا ىلع ىباو جارس نب نيسعلا

 نيحرلا دبع مساقلا وبا ىضاقلا هنع ىنثدح معالع ةنس ى ةدلومو هزت“
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 :اييليبسلال قلي نراعي نش ةمون كلظ درب ىف لهف تيحص
 (ه)انتم الو ةغم نيقبي ايراغ الف هتابط هتحلط مومه وضدو
 'اغهتتت الو سدي ال ىسماف بارق هفشو ةنع ةولها .ىان ناد

 . اندا:الو.داذا هنع ال درولا ىلع موسم ئئا نالمالا .ككلم ايف

 ٠ ءاغقي ما .دنعل نوذ اما.كيلا انكاش تلبقاو ىره. ىنفيحت

 ناعم 3 ٠ اهيفو

 ١ ٠ نقولا بحا ال ىناف +ةكفسي ةين فكل نمد ىن دكاتت ناو

 ١ ؛انفا اذا هيلع بتع ال نوكي ىنذلاو كتابركم هتنوك مد

 انتم ىلإ كَرَتدرب نس ادغ اس دقف ادراب كفيس رح نم ادغام اذا

 ١ انساءتت نم تريع ام عرقتس اهدعب مث ةعاس الل ىه لهو

 0 , ٠ انعست لتانس نسما ىمد يف اذا هناتتسا لقا ام ىعمد هللو

 00 ظ 0 انتافيو ىلع ىمعن اهدتعيف اهذلا ةايح ىرهد نم ىل اضو

 000 0 اهصأارزا ا كيطرا "ان اييلا ثنهبح اهتابف انم كتنضرأ ةلتق اذا

 0 0 « 681 نس قوتو اهلوضوب ىضرلا هنع عضوو اهيف لوقلا قرص ةليوط ىهو

 000 ىباب الفززتملا زئاطلا وبا :ىزاتظنالل قلح نبأ دمحا نب ىلع -4906-

 0 ْ ملع :عمج نم دحا:اذه ىلءو لصالل ىنايج ةوباو ةطانرغب دلو شفابلا

 0 1 باقكل ساغلا ظفحا نم ناك وحمنلاو رعشلاو ةغللاو ثيدتعلاو نارقلا

 0000 ىلع لزي مل ضلاخ ايندلا ى دهزو قداص عرو عم هيلع مهقفراو هيوبيس
 اهيفو ماع ةناسأ ى. ةدلومو 8 ٍمرخ“ قالا ةمحر ”ىقوت* نأ لل كلذ

 - ١ هللا همحر ةرعش نم تدشنا ىربكلا ةغارفا ةعقو تناك

 ميذتو ارشعم ظرقت هبو موقتو ىوهلاب دعقت تحدصا

 مهقس ماقسلاب ريعي ىا اهحالصب لغتشاف كسفن كينعت
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 بع قداص ىلع ام ميلع ظيفح ىثنا قدصلاو قحلا لاقو لوقي

 ىرخا نم هلو

 رضاخو داب لح ىف هرشناو اهنا مولع ايندلا نم قانض

 رضاعملا ى اهركذ لاجر ىسانت تلا نئسلاو نارقلا كل ءاعذ

 هسفنل دشناو

 ٠ قرشيو ىرسي قا زونف ةعدو عماشس سفف قر قحلا لوف هجو نينا
 قلظ» قثوملا ديقلا ئس ابك ةرافن ىسنيف اقفو هسنوهس

 ميلكلا ةئياعنلا لاس دل. ىنعت, ىيطل: نايعلل نكالو

 ليحر انع هلاس كحورو مدهعج لهحر كاجحش ىخا لوقي

 ليلخلا ةنياعملا بلط اذل نيمطم نياعملا هل.تلقف

 ةغللا ىف ماس|(4)ةدهس ناب فورعيلا (ليعايسا نب)دمحا نب ىلع ...1908-,

 فتاعويجم كلذ ىف. عمج دقو اريرضز ناك: هفا ىلع اميل ظفاح ةيبرعلا ئفو

 ناك نردتو ظح رعشلا ىن اقكلو عم هلو ةسالقتا سر أهيف ىرا

 تثدح مث ىرماعلا هللا دبع نب دهاجم شيجلا ىبا ريسالل اعطقتم
 ىلا بردو اهيف دفان ققوملا نب. ةلودلا لابقا .ماي ىف .هقافو دعب "وقاد
 اهلوا ةديصقب هفظعتسا مث ةدس اهب قبو هلايعاك ةرواجميلا لايعالا ضعب

 ائييلاو كاذ و. نسال ناف ليبس ىنييلا نكتحاز ليبقت لله الا

 (4) اذك
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 اد هيف ىديملا .ءالك اذه انلع امى لبق دا اهكلسب

 نيفنلا: مركحو :ظفحلا ةعرسو ءاكذلا نم هل..عمتجا - نك. اللا ؛هلمحبر , هلثم

 نيسيخلا دعب تاسو ةبطرقب م”مرع ةنس رطفلا ةليل ىف ةدلوس نيدتلاو

 لاق ني وط عابو عساو- سفن رعشلاو بادال. و. هل ناكو ةثامعبراو

 ذيل زهثك يع ةهيدبلا ىلع رعشلا لوقي نم ثيار امو

 ع هنمو مجدعلا قورح ىلع ةانعمج

 .!!«اانفت .هقاذلو ىقبت .هعياجنف انكرداو انفرع ام الث رهدلا له

 ! نزح تفلختساو قرظلا رمك ثلوت ةعاس ةرسم هيف ثنكما اذا

 ..ءايك نكن مل اننا هيدل دون فقومو داعلا نا تاعبت لل

 -تايايعا هبزيدلد -ايكح. ىتلا.كافو. ةردصحو مثاو مه ىلع ايلصد

 ٠ انهي اك نك شيعف ىجري امل مغو ىنا امن. لغشو ىلو امل نينح

 |, بافعفا الب ظفل "نيقتلا .هبققح اذا هنوكب رسن انخ ىنذلا نات

 نمحترلا دبع اةبظرقب .ةغامجلا .ىضاق اهب بطاخ ةليوط ةدهصق نم هلو
 ,!اانهيفو, ملع ان افانصا زكذيو ملعلاب اهيف نخفي رشب نب دمحا نبا

 :اتيردلا”علطم.نا.: ىنغنكحالو'ةرهنم مولعلا وج ىف سشلا انا

 .بهنلا ىركذ نم عاض ام نع دج علاظ قرشلا بناج نم ىننا ولو

 ,اببضلا لكلا .ششدوتسي ناوذغ الو ةبايص قارعلا ىنانكا وعمن ىلو(»)

 ' «:بركلاو قساتلا ودبي ذينيحف مهنيب ىتلحر نمحرلا لزنب ناف

 ”برقلا .هتفاء ملعلا داسك ناو ةصق دعبلل نا فوادي ككلانه

 -كيدذ !يييوويكأ وارسل ةوسا رهخ فشسوب ىف ىل نكالو



 ا (161. 181 8. 181.)

 هلصا ده وبا بلاغ نب مزح نب ديعس نب دمخا. نب: ىلع -190 يس

 قنا نب ديزيل ىلوس ديزي .همشا مالبسالا ىف ىضقالا ةدجو سرفلا نم

 نس ماكحالل اطبنتسم ههقفو ثيدحلا مولعب املاع اظفانح ناوي داع

 دغب ؛ايندلا .ى-ادهازب هملعي الساع.ةيج مولع ى_ اندفتس ةدسلاو باتحلا

 كلاملا رييدتو ةرازولا :ي.هلبق“ نس :ههنالو هل تناك: قتلا ةشابرلا

 نم هب ققح» امي:لك ىر .ةريثك. فيلاوتو ةمج لياصف اذ ,اعضاوتم

 تادنسملاو تافنصملاو .ثددتغلا.-هكلغا قف :بسكحلا نمل :غتمجو: مولعلا

 نب دمحا رمع: ىبا :نم هعافسس .لواو امج اعامس ممتسو اريثك ناهنم؟

 ايامكم ييذعبلا :دقفر ى. نقلاو .ةبامعإ زل البق اروي ]نجف
 لمجل. ةعماجنلا لاصفتلا مهف ىلا لاصيال . باتك ' هامس ازيبكد

 ام ىلع ماكحالا رياسو مارخعلاو لالخل او. بجاولا ف مالسالا عيارش

 نمو(*)نيعباتلاو ةباحتصلا لاوقا هيف ذروا:عامجالاو ةنسلاو نارقلا:هبجوأ

 اهيلع ةفياط لكل ةددحعلاو هقفلا لياسم ىا نيملسملا ةميا خول | يدعو

 ناييو .ديناسالاب ميقسلاو مجالا .نم فكلذ ىب ةدراولا ثبيداحالاو

 ماكحالا كوضاال ماكحالا بانك هلواةيف لوقلا قيقحتتو هلكت ىكلذ

 موا خجول بم جاجمحلا دارياو.ىصقتلا ةيباغ_ى

 باتكو .هقفلا .باوبا. ىلع هلياسمو .:عامجالا .ى باتك لمس

 راهظا باتكو سعبب اهضعب قلغتو اهبلط. ةيفيكو مولعلا بئارمبى

 نم مهيدياب ام ضقانن نايبو ليجمن الو ةاروتلل ىراصنلاو .دوهيلا'ليدبق
 باتكح تكلذحكو هيلا قبس:ايم اذهو ليوانلا لمتعي ا“ انانا كلذ

 هناق ةيبقفلا ةلثمالو ةيماعلا ظافلالاب هيلا لخدللاو قطنملا دخل بيرفتلا

 3 ١ 0 ا - ادا درب كالا ١
 لا
 نا #
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 525051 ىيبشالا لدابع نب هللا ديبع نب ده نب ىلع . -1499-

 ظ 2 لّضاف هيقف(#) نسحلا ونا ليذه نب ىلع نب دج نب ىلع -1900-
 نيهلس دواد ىبا هبيبر نع ىور ابلها دنع مظعم ايندلا نم للقتم ىرقم

 .اترسب دواد ىبا باحد صا رخا وهو ةقكرببو هب عقتناو رثكاف اجمن نبا

 ,ةديب مدي اعرو ناكو ىخايشا نم ةعامج. هنع ىورو : نسب ةتكردا

 الإ لين كايدعاو هلا سانك ىنزقإ الزلال جاثتحللا كالاطلا نيب
 ”نياراسا 0 ١> « ةدوهشم هتزادج  ثناكو. ه6 ةنس ف. قوت“ نا

 كزلح نبا نع ىوري هيقف ىلطيطلا رواغم نب دمحتم نب ىلع -19204-

 دوور دلل * ىفدنصلا

 ديقف ئيطرقا ” يروا سون دمحأ نب. دمحم نبا ىلع . -1209-

 "ةليم مهجن !!ء ع (1) مننم ةءامج نع. ىورد رورهشم .تديحدم

 ْ .نيلدفالا مدق بيدا رعاش نسحلا وبا ئرخةفلا دمحا نب ىلع -4905-

 0 «نريندشنا لاقدل دشناو دمحا نب ىلع دمحم وبا ةركذ داذغب نم

 ناك اسس ةينادب هسفخل ىرخ فلا نسحلا وبا

 1 #0 ريغ نم ابسكم هد ئغبي بدا نم باد ىذب يلوا :تونلا

 ١ يناله هيريدر اذا ىضاعتما بسح اهل تضعتما الا رعاش ىل لهق ام

 -:ييملقتم لسفلا لهاب رهد فس لب ةلزنم فس ىذقع رعشلا نهد اشو
 .:ببقترسواوجرم لاح ى. ناكحو اهيحاص سانلا دنع ناه ةعانص

 ف وئام اهندلا بيقح ىلع با ةرداب هنم يفحتو هاضر يجف

 +. برعلل :تيغبا ةرثام ىاف فرش نم رعشلا ناكم.تاهج اذا

 ” (4) ضايب
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 اي ةجحتساب ةراد باي ىلع: سساحم» نب ,نمثع:”بنك لاف ضايقلا

 7 عمطت 11 نمثع

 ىلع همسا نس

 روهشم بتاكلا سحلا وبإ نيسعلا ىدإ نب ده نب ىاَع :-4191-

 سلدنالا لها راعشا نم تابهبشتلا ى..بابكح هلو رعشلاو بدالاب
 « ةشفلا مايا لل شاعو ةيزماعلا ةلودلا ىف: ناك

 ةيطرقب ىفوت ىكاطنال“ رشب نب ليعيسا نب ده نب ىلع 198م
 دي مسن لاس

 بيدا هيقف ةطافرغ عسماجب ىرقلا ىرد نب دمحم نب ىلع -11962

 نب ةدجمن لهس ىباو ئماغلا توضع: نب ده نع ىوري دوجحم ىرقب

 جارس نب كلما دبع ناورم ىباو ىوحنلا (ئسيع نب نمحرلا دبعو مهلس

 ىباو ةلطيلط لها هيقف ةلس نب نمحرلا دبعو ىشقولا دمحا نب ماشهو

 ىببسلا ريغصلا دويح نب نمحرلا دبعو ىنايجلا ىلع ىباو ىركبلا دهبع

 دمحمو ةمعنلا ند. نسعلا با هنعنىوري ىبطرقلا مزاخ نب ركب ىباو

 رشع نماثلا ىف ىفوتو ةثامعبراو نيسمخلا دعب ةدلوم ميحرلا دبع نبا

 * هزل ماع مظعملا نضمرل

 هيقف بطرق ىبلغتلا نيدمح نب زيزعلا دبع نب ده نب ىلع :-41497-

 « ةسايرو اضق ثيب لها نم روهشس
 لها نم لالجلا نباب ىرعي يفقثلا هللا ةداير نب د نب ىلع -تووو-

 ىقوتو ةيسرمب ةنودملا ىزقي ناك .ىفراع هيقف لضفو ةققو ةلالج' تيب

 *« ةثايسمخو(1) ٍماَع

 (4) ضاهب :



 :؛ 6 000 مهل 180 180

 ىرسكا اهل لاقف رجلا ى_ !ورفنت ال اولاقو موي تاذ هيلع تارقف تاياور

 هللإو ةذه لثم زيجا ال اذا لاقف راوحلا ى اورفنت ال اولاقو تلاقف احلا
 0 + عضوملا كلذ ى اهتزاجا بتكف اهبل بتكا وا ثحرب ال

 « م”ع| ةئس ىفوت ىرهبلاا بيهلك نب ديعس نب نمثع -4186-

 70 ع نزتإ ةنس ىفوت رخآ ىريبلال ديعس نب نمثع -41487-
 « ٠[”[ ةنس ىفوت صوقر# فرعي ىنايج ىنانكلا ديعس نب نمثع -14188-

 , ىسيع نب مهاربا نب ديجمملا دبع نب نمحرلا دبع نب نمثع -1489-
 ,, نب ةيوعم ىلاوم نم ورمع (*)ابا ىنكي ِهدْيرْب؟ نب ديزي نب ىبححي نبا
 يل أضو نب دمحم عمس ديز ىبا نباب فرعي نيفس ىبا

 د وتوم د ب ميداربأو ىفشنا مالسلا دبع نب دهو ناجم

 انو « دعس نب دلخ هنع ىور ممم ةنس سلدنالاب

 ظ نيب دبع نب ماشه نب. مكحلا نب نمحرلا دبع ريمالا نب نمثع -1190-
 “ « ةللسم نب رماع وبا ةركذ بيدا رعاش ةيوعم نبأ
 هيقفىلاسلا مث ئجيشبلا ىمخللا ىسيع نب ىلع نب نيثع -4491-

 + ةزهغو. ىفدصلا ىإء ىبا نع ىوري ثدحم

 نب ىسوم باحصا ةوجو نم (ىشرقلا) ةدبع ىبا نمثع -1099-

 ملصلا بانك تاك ةيلتاو. سلدكالا ىتف هعم اودهاش نيذلا ريصن

 ىنارصنلا شوتيع نب 80 رهصف نب ىسوم نب زيزعلا دبع هبتك ىذلا
 * ةرجحمبلا نس 96. ةنس بجر هخ»راتو كلملا

 نم اهندلا نع فورعلاب روهشس ملاع دهاز سماح“ نب نمثع -1195- 

 ئبا نب رحب وبا نربخأ لاقو مزخ ىب دهن وبا ةركذ ةجتسا لها
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 . ابيرق ةنتفلا لبق اههريش ىلع ةتاجبب هففتو دحاو ريغ ئلدن الإ فس
 - ه« اهون وا عمع ةنس ى(*)تاسو ةثايعبرالل نم

 سلدنالاب ارعشلا تاقبط باتك فلوم ةعيبر نب نمثع -4484-

 . « م|٠ ةنس نم ابيرق كتام

 ارخال“ ى 'ةقفو ماما ىرقملا دمع: وبا نمثخب نب ديعسلا نبض دال
 نينمز ىببا نب هللا دبع نب دهم سلدنالاب عمس تنيدا رثكم ثدح“#

 ابا عمسف ةثايعبرال لبق قرشملا ال .لحرو هريغو ىرببلالا ةيقفلا
 رمع نب نمحرلا دبغ ده اباو ىضاقلا زدب نب ده نب دمحا سابعلا

 ئرصلا باقغلا نسعلا نب ريغس نب باهولا دبعو ىكلاملا دجت نبا

 ارقو هيف سارف تاءارقلا ملع بلطو مهريغو ىكحلا سارف نب دمحاو
 ىفو اهيف فلاو :تاارقلاب ردصتف سلدنالا لل داعو ريثكلا غمسو

 عمج دق ىخايشا ضعب تيار ةريثك ةروهتس تفيلاوت الاجر تاقبط
 ”ةروهشم امدقتس ظفاح ناكو فيلات ةياف وهن هزج ى هفيلاوت ركنذ

 ةنع ىور ععاع ةئس لاوش قف: ىفوت ةركذ ن. بانطالا نع ىنغت ةرهش

  هلوق ةرعش نم ركذن اممو مهركذ لوطي تاعامج

 بدال ىلا ىزعي نم لكى لع ىرجب امو نامزلا لاح اوركذ ذا تلق دق

 كيفيور ويدل لمج ةياينجلا لع ضرسم ىلذ نهرا
 تييرلاو .ميزلا .لهال نوسعتملاو دبر :كرسرلا. اهل ءامي نويل

 ابا نإ دقثا نس ىنربخا لاق ئيحي نب ةبجمن' سحلا وبا ىنزبخا .

 اهب نارقلا هيلع ارقن ةناحير تناكو ةدم ةيرملاب ارقا ىرفدلا ورمع

 فقاوملا لل هديب بيصقب اهل رهشيو ارقتف رتس ىلخ دعقت ثناك
 عبسلا يزاخ هيلع تارقو عنتماف ةزاجالاب ةتيلطو هيلع عبسلا كليكاف
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 ...  اهسع عطتست نكن مل اذا هفك نفنات الو لبقف
 ىدشنا لاق ركب ىبا نب ١ سعال ركب وبا ىدشلاو ىدييعلا لاق
 يروا .رفعج نب هللا دبع ىندشنا لاق طفامحلا هللا دبع نب دمحا
 هسفنل رتعملا نبا ىندشنا لاق ةرصبلاب

 بياعيلا ريخ نم ككلتو دوسحلا الا ىنباع ام
 بهاذف اوبهذ نا نانورقم داسعلاو ربخلاو

 ننرطلا تامذم كلينت مل دجتملا ثكلم اذاو
 بياطالا ايندلا ن تدقف نيدسالا تدقف اذاو

 نورزاكب ده نب اللا دبع ىندشناأ لاق س طدنالاب اضدا ىندشناو لاق

 عجنفيلا هللا دبع ىببال ىزكبعلا دمحا وبا ىندشنا لاق
 ١ هككرب الو عفن هدو ى. سيلو لبتقم جيلا بام قيدص انل
 , هكرحلاو .مويلا انع عنميو الوط انعسوي فيصلا راهنب هتببش

 نم ىىفحتصملا نمثع نب رفعج نسعلا ىبأ ريزولا نب نمثع -14181-
 ظ « ىناورملا د نب مساق ةركذ رعشلاو بدال“ لها
 .ديعس ابا. ىنكي ىرهبل ىعالكلا(2)ديصح نب ديدح نب نمثع -4489-
 نب: سنوي عمسف لحرو ةوحمنو سادنالاب ىبتعلا دمحا نب دهم عمش

 001 ةخس سلدنالاب تامو مكحلا دبع نب هللا دبع نب دهتو نطاق دبع

 ةدجرلا_ هعبسن لاقو ىديبحلا هركذ اذك مملُذ ب ني -4183-
 ليعيسا نب دمحا ريع ىبا ىضاقلا ىخحكا نبا وهو ادهن هيبأ مسأ نظاو '

 نيحلاصلا ءابدالو نيروكذملا اهقفلا نم ناكو هباب ىف روكذملا مهلد نبا

 (4) اذك ص (9) (ظخلا لكشم) بلص
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 « 0[ ةناس ىفوت  ىجخسأ نيورمع نب فسوي نب رمع . -1414-
 نمثع ةمصا نم هع

 -  -44178ىجتسالا (1)سانع نب دهم نب نمثع ٠ مما ةئس ىفوت(29) «

 - .-4176ورم وبأ ىجديشبلاب فرع ىمخاللا  ىسهع نب ده نب نمثع)

 ةنس ىقوت فراع هيقف 08٠١( «<

 - .-41477تاس ةربق لها نم ىربقلا كرْذُس نب دمحا نب نمثع
 مر. ةنس سلدنالاب

 "تام ثدحم ىبطرف ىسرافلا تلضلا نب بودا نب نيثع -1178-

 ظ م8 ةنس ليقو عا ةنس اهب

 ةيرق :قكاحتمطو ىكاحطلا# غبصالا وبا عبصا نب نمثع) -1179-

 (*)( ىضرفلا# نب ديلولا وبا ةركذ. ... . .ةهجب

 (ةزورمع وبا ىئفدصلا دمحا نب دومح نب ركب ىبا"نب  صقع. -1180-

 ةيامعبراو ننرشعلا ذيعب اهريغو قارعلا ىلا لخر ثدحتم ئشقاقسلا

 اهيف نمو اهلخد ىتلا دالبلا رابخا نم اريثك فرعو هتلحر“ ىف عرساو

 لصضوو اعرسم قرصناو بتكو ريثكلا عمسو ملعلاو) :ةياورلا لقا نم

 عجر مث اهراطقا ى. لاجر (سلدفالاب هنم :عمشمو [1 ةنيم بزغملا ىلا
 ىببا نع ثدخ مورلا ريازج نم ةريزج ى. اذهاجم تابو ةيقيرفا لا
 القاع الضاف ناكو .اهلخد ىتتلا دالبلا نس ةعامج نعو ىابضصالا مهعن'

 ىدشناو هلع تبتكحو !ريثكح ةيلع :تارذ ىديمحعلا لاق مهفي

 اهشقف قطن ل ةلاح ىلا امن امون 'كودع اَمأ اذا

 (4) سض (9) ضاهب (5) مص
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 0( ةنس فوت تاارقلاب افراع ناكو ةقرولب زيزعلا هللا بانك
 « ةثامسخو نيعبسو

 7-5 نب ىبحت نع ىوري (2) ىربلا ىنانكلا ىسوم نب رمع: +1168-
 « مهزع ةنس تام ناسح نب ديعسو

 مشاه نب ”ورمغ نب نإ نب ريزغ ىبا نب. بعضم نب ريع -1169-
 « سنوي نبا ةركذ ىطسقرس ىردبعلا ليقو ىدابعلا

 ' دبع نب ادم هللا, دبع ىنا نع :ىور ضفخ وبا: ةرامن نب نمع -1170-
 . لاق رع وبإ دنع ثدح.ربلا دبع نب رمعوبا هنع ىور ربلا دبع نب هللا
 : اهنف ف ربلا دبع نب هللا دبع ىببا يواكب ةرامن نب رع نمفحروبا انا

 1 « ةنع ةاضقلا ى. .هباتكبو ةبطرق

 ةغالبلاو تادالك نم ظحلا رفاو بيدا ليبلق نب 8 نب ريع. -14174-

 ف « رساع نب ديلولا وبا ةركذ
 العب ىليبشا ثدحم صفخ وبا (سوريع نب) ىسوي نب رمع -1479-

 لحر مث دعس نب نونحتس باححصا نم ةعايج عيسف ناوربقلا كس
 داع مث هتقبطو اس يس وسال ابر قيبدرج يتانيوبوو لاك اا

 يقل لاقو مزح نب ده وبا هلاق تام اهبو اهب ماقاو ناورهقلا كل
 ىاورهقلا هيقف ؛ يناغلا خوسيع نب ىسوم ناريع وبا ىور دقو ناورهقلاب

 , م [؟..ةخس ىفوت هقيرط نم اثيدح هيلافا ىف
 امال نب تبيض نب دهف :نبا ىسوم نب ففسوي .نب رمع 14757
 هبات قدس فوق: نأ دلت

 (1) ضانيب .(2) ةروص اذك
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 رثا الو اهنم قنوت نيع ال ربثعم رهدلا اذ و نماغلا ةبححص ى
 رضتحت نينلا باش ى اهنكال مره اهب ىدوي الو رمشت تسيل
 رغتي نيمهياح.ىغبلا تكوفي مل مهدو لافطا مهنيب ثبح اذا

 رشتني نيح اهيلع دويخلا ىدعي بهل ىلع ماس ررش اهناكح
 رجضلا بلسي ام ىضرلا دنم ليطعن,ةيناغ قاثيم مهقاثيم ناك
 رمُث الو راون ئه امئاق هتوالط لوق نم يكنرفغي الف

 و رجحت اس ىقدصلل مهاوعد قوس ين. مهبولق ىف ايم سابلا.قفبي ول

 رطولا ةبب ىنضقي :ام ريداقم ىلع.ةيراج لوقلا .ذوفن . نبنكال

 ريعلإ دفن .اذهر كاذا نيبو... همكم ىضغي.وا كدحملا  ىضغي:

 رسحتت تاياغلا هنود ىدم لل_ مهسفناب اباجمعا سانلا كباست

 رعب :.مهفانا يق ريكخبللو (مهرويصإ ىف. بابض# لماستلل#
 ١ رصب . الو عيس هل سيل لهجلاف مترذع + شم اسوا

 ىدت ال نا تياعت :تناو ءاهرلا كفس كاظم ملعت

 . (*زدوعلا عم ترزف تميثر اضرمم:. ىل تنك ذا كدهلو

 ديسلا ىلع دوعي امم دهبعلا كاله نا تكيناغح

 ىددعي نا كلثمب شا ىنكالو ىسفن ُىبامو

 ىلذهلا دماح نب بحي نب فسوي نب هللا ديبع نب رمع ويباع

 دمحم نب نمحرلا ديع.رصانلا اجانب. ىتلا .ءارهزلا ةنيدم نس قؤازهزلا
 «'ىاسغلا ىلع. ىبا عوهش نم وه ةبطرق نم ةبرقم ىلع
 ربا ىسيقلا شيعلا ىبا نب ىلخ نب زيزعلا دبع نب ريع ةلالازلا

 ضعب . هيلع تعمج نقتم .دوجحم ىرقفا ىقرول ةقرولب ىضاقلا صفح
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 دلو نس ةئا لوقي ىاوردقلا نوعبس نب هللا دبع دهم وبا ناكو ةفلتخم
 « هيلا. هبسك»لاضتا ظفحمي نكي ملو

 ْ نانا ةبس فوت انكراملا سلا ني وزينب لطف نايزومت 7ج1169-
 "تيار دهم نب متاح نع ىورد ثدح» هيقف نايح نب رمع -11605-

 « معم ةنس نم رفص ىن ةراجالاب هل ةدي طخ

 'لايعا نم ىطولبلا ظهلعلاب ىنرعملا صفح وبا بيعش نب رمع -1164-
 ناك ةقاآ لاقو مرتخ نب ده ودا ةركذ ةبطرقل رواجمملا طولبلا صحف

 نيثالثلا دعب ابهتتفاو شسطبرقا ازغ ىذلا هئاو نبيضررلا لق نم

 تيعش نب ريزعلا دبع مهرخا ن اك نا لل ةدعب هوخد ابهلوادتو نيعثامو

 ناكو"م»» ةيس مورلا نلم نيطنطسق نب سونامرا همايا ىف. اهينغ ىذلا
 ديعغس وبا ةركذو * لاف اذكه سلدنالا لها (*)دعم اهل نيحفتفيلا رثكا

 ةريزج .نسخاص ريع وبا ىسيع نب ريع نبا بيعش لاقف سنوي نبا
 بيعش بدك ناك دقو [:. ةنس دعب اهحاف ىلوت: ناك. شطيرقا

 ربصمب , ةريغو عال, دبع نب سلوي ىدج نع ببتكو قارعلاب .اذه
 يلبس لاقف 6-0 همسأ ى افلثاخا ا 0 اذه اضيا

 يكينل ناد #2 هاون انوكي * قط راجل ندا تنمي انلقل

 « ملعا هللاو امهدحا ىلع بلقنا دقف

 مسأ ظفحا ال: قتيلا لاف صفح وبا ىبيجتلا دهبشلا نب رمع -1165-

 بذدالاب روهشم رعاش سيئر وهو هيلع تبلغف اهيلا بسن ةفص هذهو ههبا
 هتدهاش دقو لاق ةدلب ءارسأ دنع مدقم لوقلا ف فرصتم رعشلا .رهثك

 ةئمو افرط ةراغشا نم هنع تجتكو ةيرملاب ةثامعبراو نيعبرالل دودح ى
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 نيج ديتول 5

 ا يي ا ل سس

 1. ام ب

 هون نثيإ

 1ث ا ا ياا 2 سو

 تا ا كا يت لف يا ا بع تف

 اق 7061. 1277. 128 >.)

 نسعلا رما نس ايش رفعج دا ىلا .اوكشف نوئزافغلا ىتاف(*)لاق دز

 ام لاقف هلاسف لاق :بيذ ىبا نبا مهنع لس نسعلا لاقف ديز نبأ

 لها مهنا دهشا ننيموملا رهما اب لاقف بيذ نبا .نباي مههفلوقت
 دق رفعج وبإ لاق مههلب دال اوريثك .نيملسملا .ضارعا ى :مكحل

 لاق ديز نب نسحلا نع.هلس نهنسوملا :زهما ا نويزافغلا لاقف متعمش

 مكححي هنا دهشأ لاق ديز نب نسعلا.ى لوقت ان بييذ ىبا ناي
 لاقف بيذ با نبا لاق ام نسحا اي ”تعمس .ذق ,لاقفا قتعلا ريغب

 رهما ىنفعي وا لاق ئب: لوقت ام لاق كسفن . نع هلس نينسويلا نثما اي
 رفغ نم لاملا اذه تنذخا كذا: دهشا لاق ىنربختل هللاو لاقف نينمويلا
 لوقي لعجو بيذ ىبا نبا افق ىف هدي عضوف هلها ريغ ى هتلعجو قح

 اذهب ككرتلاو مليدلاو مورلاو نئراف ابا .تنخال انا .الولب هللاون اماه

 اذخاف ريعو ركب وبا ىلو دق بيذ نبا نبا لاقف كن. ناكملا

 وبا" ئلجتف  لاق':مورلاو ”نسراف  اغقاب :!ذنحإو“ ةيرسلات“:امنسقو قومجلاب
 تتلتقل قداص ككنا ملعا ىنا الول ةللاو لاقو ةليبس ىلخو 'ةافق زافعج

 نم شكل صن ال ىلا نيننملادنآ هاو تيد بأ" نبال أف
 »+ قفييشلا كلبا

 جراوخلا 0 نافح نوسستا نباب نورعملا ضقح نب ردع -1161-

 (هل٠) نيتثامو نوعيسو رد همك ةنس لق هير لامعاب سلدنالاب نيمياقلا

 ناجح هيذل ةهرسا ,لاطر نيطالسلا بعنا انامل ادلج ناكو

 اد رششسد ) رتيثسد ةعلقب فرعت ككلانه ةعلق ةرورصلا دنع نصيحتي

 زيراوت ةهجورخو هرابخا ى. سلدنالاب .تفلإ دقو عانتسالاب ةفوصوم
50 
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 0 دارا نا

 1 ا 31 5

 0 7 5 ناسا 0 طا ال ا ىف اوففح

 يل ردا لأ نب سن بأ ينيج رن ذج ير -4150- ١

 6 هرافو دج نب ملاح, دمع ىورب ىرجالا ركب ىبا نع ىوري ثدح»
 01 00 دللا دبع نب دمحأا نب رمع -4187-

 0 0 + ىندصلا

 00066 «ةف . ىفوت ىبطرق.ىنالوخلا نميلس نب كلما دبع نب رمع -4158-

 وا خمس صفح وبا لبان نب ده نب نيسح نب ريع 0445-
 دهع ني زمع وبا ةنعا يور مهلد ىبا نب دهتو ىنيبلا عبصا نبأ

 77 ىلع نرغي صفح ابا ىنكي بلاغ نب صفح نب ربع -4400-
 0 هللا دبع نب ديحسو ىلعالا دبع نب سنوي نع ىوري ماقتلا
 00 ء ىنثاو دعت نب دلخ دنع ىور مرا ةنس سلدنالاب تان مكحلا
 لإ العلب لاق ىنانكلا ان 0 ربخا

 2 0 0 0 سرد لاتياسلاع ان اهيع

 .ة«نهكموملا ريما "سلج# رصاحت نإ لأق ىلع نب ده نع ىنفاشلا | انا
 نب نسعلا ةئبدملا ىلاو ن اكو بيذ ىبا نبا هيفو روصنملا رفعج ىبا

 لولا 52016
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 رعاش بناكلا عبصال وبا ناسزق نب كلملا دبع نب(4)_ىسيع -4149-

 ةرعش نمو ةزهغو رماع نب ديلولا وبا ةركذ بيدا

 اكلاح دوسا ضرالل هجو داع دقو ةبابض ردبب اهافرسك سمو

 اكلاسلا اهنم ىانيغ تار ناكل ةدالب نع ىجدلا ريط اهب انرطا

 اكنانلا انيضق ىقح هباب ركع لزن مل وبللا نم انيب اهب ادبجتت
 « [”11 ةنس ىففوت :”ىفوشا بيهبح نب نمحرلا دبع نب ىسيع -1150-

 «.عا6 ةنس يفوت ةيسرمب ىرفلا ىلاسلا نمحرلا دبع نب ىسيع -1151-
 ىور ىسلدنإ ىفقثلا ملسم نب مصاع نب مصاع نب ىسيع -1159-

 ع« [ه8 ةنس ليقو تس ةنس سلدنالاب تام ةريغو ىسوس نب دسأ نع

 نم ةبطرقب عيس(*)ىتبسلا نميا نب ريذن نب الع نب ىسيع :-1185-
 [”11 ةغس ىففوت عبضأ نب مسأقو كلملا دبع نب ذهتو دلخ نب دمحا

 « ىضرفلا نبا ةركذ ةنس 81 نبأ وهو

 ملاع ظفاح ههقف ةعامجلا ىضاق ىسوم وبا نارمع نب ىسيع 21154-

 ىضاقلا ئوكيش تعيس عقصم تيطخ اهل عماج مولعلا قف. قرصتم

 سلدنالاب ىور هلثم ىنيع رت مل لوقي ده نب نمحرلا دبع مساقلا ابا
 « ىفوت نا كل ةدحو يبسن لزب ملو هردغو درو نبأ نع

 روهشم ةبطرق لها نم ارعاش ابيدا ارجات ناك(2)له نب ىسيع -1188- 

 ةوراز موق ىف هلوق رج رم دشناو دمحا نب ىلع دمح““ وبا ةركذ
 ةتشويعم رس ةوعنمو ةناكد ىف اودعقف

 : هعيدو نوزملا رجعم ثفلقا لاجر نم ةروز هلا نعل ظ

 (4) مدقم (9) رص



 7 يلا د 006 8 د ١ م
 3 نبا بتك ير ثيدحلا نم هاور اس ىلع س .انلا لمعي ىارلاب

 م . هنا لاقو را ةركحذ كلذ نع ةينملا * ىتح اهريغو

 رجالا ةغس
 55 0 قلو 4 "نجر وولام ا يول 1

 ”نبيبازب 1#

 8 : ا
 يم ىرقلا نادم يب ديعس ويف ىسخا 146

 7 000 نب  ميهاربا نب دمحا ركب ابا اههف يل قارعلا

 ياو '..- يتلا بيطا يب ايام لاف دا ناك: لاو
دبع نب ىسمت ,-1147-

نم تدم ليوطلا لا 
 م . ياحتسا 

سلدنالاب ميانغلا ىلع ناك لوول
 . ع هنا نب يسم نوك مايا 

 7 نع مكيجلا دبع نب هلل دبع نب نمحرلا دبع ىلا ركذ
 )ش 58 نا ا بلير جا

ا (4) نامل نب هللا دبع نب ع ك2
 اه

 د ه مزح نب دج با هركذ روهشم
: 

 اب بحس 0 2 ىثدح | 9 عوصوم 00
 الاب ال رس, الو عففي مو ذادولا نضحخم وا ىب تماش نم
 1 59 ىرفلا ىللاسلا يأن دبع نب (9)ى : 4454

 يول اا ع ص 0 يفضي

 ل ةلارادبب ٍ 5 0-00 1 3-8  ةفياحييي 0-0 هيدهغل أ

 0 12 1م 0 اقل - لعر رم 0

7 0 
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 رعاش رامحعلاب بورعملا ركب نب ىسيع نب ديحا نب. ىسيع -11359-

 ةرعش روثام نمو بيدا

 لابقاو رابدا نيديدجللو ةكحاض ماياللو ر»زا. ضورلا

 . لاثني هاومالل للغ اذبحو ةقوا درولا تاحسفن اذبح اب

 « هزا/ ةنس ىقوت هيقف ىشيرشلا روهج نب ميهاربا نب .ىسيع -4440-

 ىناسفلا .فرطس نب .ديحم ني بيهبل نب تيويا نب ىسيع -4184-
 نب ىلعو سلدنالاب حاضو نب ديح#“ عيس 09 ةكس اهب تام ىريبل

 + امهريغو ةكمب ري زعلا دبع
 ىرقم هيقف ىقفاغلا عتشيلا نب هللا دبع نب" مزح نب ىسيع 3145-
 نيسحلا ' باو شّدلا نباو دواذ ىباو ىسبعلا نع ىور لضاف بيطخ

 « دحاو ريغ هلع ىنثدح مهريغو زايبلا نبا

 ةيمآ نب بل نب ميهاربا نب بل نب بيهبح نب ىسيع -4145-
 * هعو ةناس ىفوت هيقف بيشو نب كلم تخا نب نسحلا وبا ىضاقلا

 دبع يرحعحص ىلطهلط ىقفاغلا دفاو .نب راخيد نب يسمع 444 يس

 اماما ناككو ةرهغ. نعو هنع ىسيع ىورو همركحب و هلجي .مساقلا نبا

 . دهزلا نم ةيلاع ةقيرط ىلعو سنا نب تكلم بهذمس ىلع هقفلا: ىف

 ناكو ةمدعلا وضود يبضلا ن ةكس# نيعبرأ ىلص هنأ لاقيو ةدابعلاو

 دمحا نب ىلف دج وبا -ربخا ثيدحلاب" ذخالو ىارلا كرت ةبجعي
 . دعس نب دلخ ان لاق لبنح نب دمحا نربخا لاق ىنانكلا اذ لاق

 اهتفلا عدي نا ىلع همايا رخا ىف عمجا دق ناك رايد نب :يسيع ةابا
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 ْ سب ب نايبالا أن هيلع رفوتلاو ةرب هلمسي هللا دهبع ةبحاص

 اليات الالجا "فرطظلا عسواف مهلك .فرظلا ,لها دهس لاب"
 0 ” فيلم اميدقت“ دباههجلا هل تعصخ .يذلا هللا .دباع وبا اذه

 : د2 اياوعاو ارعشو .املع مهدي ملعلا ىف:دعم اورج اذا
 00 .) هل لوبقلا نسح ىن رشبلا هل طسبأف
 00 ”اليصعت ن اكحءاما مكريخ ريخو ةمركتو,رب مكلاعفا ةريخدف#

 20 ميم ىرسيع همسأ نم ١

 د 0 نيحا" ني دم عمسا نإطيلط راغيد نب دم نب ىسيع. -41156-
 + سس « انهت ليا هللا دبع ريمال مايا: نب سلدنالاب تام

 ١ لكد ولدا تلكم هللا ديعوبا بيبح نب دهم نب ىسع 550
 ١ ”لواجتلا(“ئراصنالا مفخرلا دبع نب ده نب نيساي نع اهب ثدحورصم
 0 نب ديعسوبا هنغ ئور ةبغز (دامح) نب دمحا نب (ده) هللا دبع ىباو
 0 اديحا نبا دهم نينجا وباو نايربصملا ةودس نب دهم نب دمحاو .سنوي
 : 2 هج 1 104 5 ىاسغلا عممج نبا

 000 اينذقازظن نم شلا :نكس ىردبعلا دج نب ىسيع -1158-
 مهلا .: اوين ابر ةيثزي اناجن ١ (نيهترلا 0 ..اديعنب) ةبايتوزوع خبا: هيقفلا ربق ىلع دشني هعمس نم ىندشنا رعاش

 امنيا 0 اينما ةنجولا نم ضرالاب“ هيزاوت اذ اسان رسخ ايا
 د هللا نذاي نتج متاوج اهقوف نيطلاو تاومالا ترئاكن
 ركام تالاذم اهدجمن اهنوصو صوخشلا كيزحمد دعب. نمو:
 00 . ةليوط فو 1 ٠ ا يا راب مرح سكدي بحسب اهم لجن اهح م

 كلا : مف
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 ىررعملا هباتك ىف ا دك هنع جرخو ىف إيصال ميهاربا نب هللا دبع دهن

 تارق لاق(*)رمع ىبا نع بهوم نبا نع دحاو ريغ ىنربخا ليالدلاب

 نب ثراولا دبع ىلع ننسلا ى. عيصا نب مساق دمحم ىبأ فنصم

 ةبينق نب دمحم ىبال ىناغملا هيلع تارقو لاق مساق نع هبءانإ نيفس

 دبع نع ريع وبدأ اهب ربخا هل ثيدجلا بمسيرغ رش هيلع تعمسو

 « ةبيتق نبا نع عبصأ نب مساق نع ثدراولا

 نب دسأ نب (ىلع نب) نسعلانب“دنف نب د نب نودقبع -1155-
 سنوي نع ىور ريغلا ابا يكب ىهجلا ثرا نب دايز نب دهن

 ىنامتلا نم عنتسا هنظا ادحاو انوي سلدنال( اضق .ىلو ليلا دبع نبا

 « [”08 ةلاس نيلدنالاب تام ملعا هللاو

 دهزلا ىو لثلا هب برضي اجلاض الجر ناكااللا ديعويإ ِدْيِبُع ب14154

 هللا دبع بحاص العلا نب ةلس نب نسحلا عمس ةطلبملاب ةبطرق نكس

 وبا لاق نيكسم نب ىسيع تبحاص . رورسم نس هللا دبعو دور اجلا نبا

 هللا دبع ىبدا دئسم دهازلا دهم نب دهبع. ىلع تارف ربلا دبع نب سل

 هللا دبع نع هد انأو رصم ليون ىتاجرجلا رجخس نب هللا دبع نب د

 « رجس نبا نع نيكسم نب: ىسيع نع رورسم نبا
 رعاظ بيدا ىنايجلا بتاكلا مساقلا وبا دوم نب سيدبع -1158-

 .سلدتالا بناتك ةغالب “نش "سلتخمللا ظفللا:باتك:بحاص هزكذ علب .
 ةافلا ادفاو ةيسا نب هللا دبع نإء ودا نعي نب دج مدق امل لاق

 ديبعل ذيموي بتكي ناكو سيديبع هب بكرف.هلايغا ضغب ى ابياغ
 ىبحي نب ده راظتنا لاظ الف همركاو هلزنم ى هلزناو ةيما نب هللا
 ل سيديبع هل بتكف هيلا جدزعلا عزم ةيمآ ند هللا دهبغل



 ادادللا (1861. 125 ؟.)

 ع .مااوا سول نب .قوزرم نب. ميادلا دبع. . -1128-

 0 هدومي مان ةنفا ةلطيللد

 يل 0 نوثرلا دبع -4499-

 م مم ةاش سلدنال روغث نم ةدرالب تام ىورعم ثدحم زيزعلا
 0 ةلطيلطب عيس مدقتم هيقف فقوثرلا دبع نب بلاغ نب فروكءرلا ذيع).:-1150-

 + (1):ريغو ملسم .باتك ىلاجتتشلا ده ىبا ىلع

 : ”اقططتم هيقف ده ونا ىدمالا .ديعس نب دمجا:نْب المصلا دبع -1151-

 ١ نب نميلس نب دهتو لاسعلا نب جزف نب هلا دبع ده ىبا نع ىوزي
 0 هيو ا 8 ةرفغو مجدل دبع نب دهم .هنع. ىور مهرهغو ةفيلخ

 : 0 *عبطا نب مساق نع ىور نورجج ينو نفس ني, ثيواولا دبع. ,#1468-

 ١ 1نباو ىشرقلا ةيوعم نب دمحتو ةرسم نب. بهو نعو رثكاف ىنايبلا
 0 1 00 لمع ويا .هنع ىور ىقدصلا مزح نب. ديعس نب دمحأو ميلذا

 0 2 ءاناك لاقو هيلع ىفثاو ظفاحلا ىرمنلا ربلا دبع نب ده نب هللا دبع

 ١ ةيظرق لها نهشا نمو عبصا نب مساق دمحتم ىبال سانلا مزلا نم
 ْ اانييرم طب عييس هيلع رق امم ىش هتاب ام لق هنا لاقي ىتح هعبحمصب

 .٠ نباو برز نبا ىساقلا جالون

 | دلو ةرهص نك بصور ملد ىبا (نبآ) نم عمسو ةقبطلا للكو ةبلعت
 0 فرطم نب دمحاو ىشرقلا ةيوعم نب دهر ليلخ نب ممحد

 مساق لوصا نم اريثخك ثيار ورمع وبا لاق مساق نب ةملسمو ديعس
 ا

 وبأ هنع ىورو مج ملعب ثدحو اهعيمج ىف هعامس تيارف عصا نبا

 01 نلوملا طخ ةرطلا ف...



 اردن (41. 125 +. 125 7)

 همقاار و ديف نسل ىشاو نزلا ىلع اشدحلا ىربط هجو موقرالا زج وبلا ىبا7
 (*)دمحاف دضقلا جنم نع مهللاسف ةعره لسرا بكرلا فو امي ا

 3 اهنسو ٠

 هميامت .نهنا ىلاللا كلتب اورد ما ردلا ةديلقت .اوار اًملظا

 هميايك بولقلا نا هليثامت. مهبابق ىف .ىنلا حودلا رعش لهو
 ءايسالا .دارفا

 ْ نب ىبحي نب هللا ديبع نم. عمس .ىرمبل دهم نب ميركلا دبع -4194-

 هي سس. ةنس سلدنالاب, تاسو ةزيغو ىبمعي

 (4)لاَرُب. نباب. فرعي :ئراجحا ديعس.نب ده نب ىقابلا دبع -14198-
 كلبا دبعو ةيطع نب بلاغ مهخم ةعامج ةنع. ىور) ةدوار ثدخ“* هيقف

 نعو ىكنلالا ىرقلا ده نب دمحا رمع ىبا نع ىوري ماصع نبا

 نس نع ه.] ةفش ةيسنلبب ىقوت  ىراجتجلا' ىلع نب رذدملا نب رذنيلا
 « (ةيلاع

 بويا نب رورسم .نب ىسيع نب ١ نيماعلا نب قاّرَرلا دبع -11926-

 سعب رس الما رصيب ثدح ىسلدنا سلا وبا ىسبقلا
 رذ وبا هنع ىور قرقملا ديرد نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع نبا :

 « هب ساب ال لاقو هخويش ةليج ىف ةركذو ىؤربلا دضأ لوزا" ادبع
 ديقف ىبطاشلا دمحا ند بويا نب ىكم نب ىنغلا دبع -4197-

 « ىفدصلا ىلع ىبا نع ىور ثدحمل

(4) 



 م” (61. ةضف

 رفض نم ءاعبرال ةيشع.ربتعمل ثيدها. ةربع اب

 ردتقس وفعب ىنثو اهيف مقتنم ساب هللا انلبقا

 رشبلا ىلع ىبيهنت ادم لج درب نم ىك الل ءلم لسرا

 رجدزم لكل ريذن اهيف ةظعومو ةيا اهلايف

 رجح ا ةواسفق تريعا ولو اهرظنم بولقلا بيذي داك

 ردقلا ىهسب انيلتبي نا هتيشم ىف هللا ردق ال

 رذح ىلع ىقتملا هساب نم انلعجيل ىقتلاب انصخو

 فلام عا" ةنس لاوش ىإ تام ةدابع نإ لاقف ديهش نب رماع وبا ةركذو

 تيار اذكو ةتين ببس ناك ايغ اهيلع متغاف راغيد ةيام هنم تعءاص

 ميخم كلذ ى. مهولا مت نم (4)ملع ىردا الف هركذ دف رماع ىبا ريغل

 ٍرماع با هلاق اس الول ةريغو سير راتلاب .ةيلعل بي وبا ةلاق ام بلغت انكو

 نليبشالا باجتتح نب هللا دبع ركب وبا دشنا ملعا هللاف ةريغ هيلع هعبات دق

 مزح نب ديعس نب دمحا ريع ىبا ريزولا دلي ماسلا" ءانع نب .ةدابعل

 . هيلا لوصولا هلاسيو هيلع نذاتسي ةييدب

 هلاتضفا رحب ىف ىقدغيو هلايكا ةليل ارمق اي
 ..هلاصياب نملا ككلسي اهناسخإو ككيدايا دبع

 هلاوحأ 0 اهب تدج ةيعن مكن تلصفت ناف

 هلابقاي .ةالومت ىرع نا هيفكيف رذع نكي ناو

 اهيلوا قييطافلا ,دومح نب ىلع نب ىبححي ى ةليوط ةديصق نم هلو
 هلاع ينقرطو ىقلا ام لهجعف هميان ثنا ىذلا لهللا ىنروُي



 ربات (3761. 1247. ١.195

 ميازيلا نبتاذل نركذتو ئميازع ىوقتو ىلاما زتيبتف
 ثدحم هيقف ىبطاش نسعلا وبا ىرفاغملا ناكرس نب دابع -414149-

 ىبا ىديمحلا دنسم وزي ةيردلاب اوقاو ةودغلا نكس نئيلاون هل
 ىف ةمعنلا نب نسعلا ونا هنع هرمز هنع رصف ىبا نب د هللا دبع

 *« سلدنال( ىلا هبلجمب درفت هنا لاقو ةيرملاب 5. ةئس

 رابجلا دبع هيسا:: نم 59

 ىتامسلا مث ىهلذجلا هللا ديبع نب ىسوم. نب رابجلا دبع -1490-

 قذحلا لقا نس اروهشم ناكو تادالو وحنلاو نارقلا ةيسرمب ارقا

 ظ * لصضفلاو .نيدلاو ةهابنلاو

 ملعلا بلط ىف اذ ىولتلا زصتنم نب نيغلا نب رابجلا دبع -1194-

 بيبح نب نللملا دبعو دعو ىلع الكب الط. ىرس دير رأيا
 «-08 ةنس سلدنالاب بام اهيقف ادهاز .ناكو ىلسلا

 (4)ةدابع ةمسأا ن

 نسحلا وأ ئديعرلا عسيلا نس حون نب ةدحلع نب ةدابغ 4199-7

 سلدنالاب تاندو 77 لسا فقسوب -نب“ده نع ئور ىسلدلا .'

 « 4[ ةدس

 ءارعش لوحمف نم ركحب وبا ءامسلا اس نب هللا دبع نت ةدابع -1195-

 سلدنال ءارعس رابخا ىف بابك هلو ملع عم مهيف مدقتم (سلدنالا

 درب 167[ ةنس نم رفض ىف ناك ده وبا لاق منح نب دهن وبا(ه)ةركذ

 هلود قصي رايسلا ءام نب ةدابع لاق هيفو هلثم دهاشب مل روهشم

 (1) رخوم



 ددلو (1861. 124 5. 124 *.)

 ٠ اوي ويس قلَجَر دلو بيجي زي كلملا ديمو ناسح نب ديعسو

 تامو رضيب .جرسلا نب وريع نب دهحا نمو ةيقيرفأب ديعس نب 0
 53 «ب 08 ةنس سلدنالاب

 دنا نب نسعلا نب ىسوب نب م ,نوسعلا نب ديجتملا دبع -4117-

 ..ىربخاو ةيردنكسالاب هتيقل لضفملا وبأ ىئطغلا م ىدنكلا لهلد نبا

 اهب ارقلا ىبحي نب دج هللا دبع ابا سلاجو هزم ماع ةيرملا لخد هنا

 .لخدو ىشوطرطلا ركب با ظفاحلا نع ىور هياعدب عفتناف هل اعدو
  ,دنهلا بياجتعب ةارقلا ,نم 5 م لك ى انثدح# ناكو دنبلا

 ْ ف نينابثلا دودعع ى ىلوت

 ش دابع ةيسأ نم ْ

 يد مساقلا ىبا ىضاقلا نب ةلودلا .رححف ريمالا رمع وبا دابع -1148-

 بدالك لها ,نم .ةيلينشا :بحاص .دابع نب ليعمسا نب ده نيترازولا
 . ةتساير 3 هل تناكو .نيراكلا ىوذل 2 عيارلا' رعشلاو عرابلا

 اذهب بادالكو 11 لهالف لاح لك ىلعو ةعيدب ةسايسو ةميظع ةبره

 هللا 80 دشنا يف ةيلاع ةمه كلذ ىف. .مهلو ةقفان قوس اا

 نييسايلا فصو ىر ةرعش نم جاجمح نبا
 هكر ارتلا 3 كن رتب انوا ناك

 ضع هلان ءارذع دخك هبناوج ىف رمعلا قرطلاو

 + مياهل ىلاعملاب ىداوف ناو ميان دججسملا نع .ىبلق ام
 مياقل, ىداهتجا نا هلموا ام عولب نع ةلع ىب تنعق ناو

 ميازعلا كلت دابع اي نيا الل ةريفب ثسحا نا ىب. ىغولا ىدانت
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 هرك برضل ئفوا ناكلوصن. ىل دهشي نايغلاو :ةتهبش

 ةيايعبراو نيرشعلا نس ابيرق ةريغملا وبإ تام «

  58مالسلا دبع همسأ نم

 - -1444ىبطرق ىمختللا ديز نب هللا ديبع نب هللا دبع نب مالسلا دبع

 . ه«. امالإ ةئس ىفوت

 - -11419مامالك غبصأ نب مساق نع ىورد ىمسلدن الا دايز سب مالسلا دبع

 رصن لاق كلملا دبع نب دمحا نب رصن هتغ ىور ىسلدنالا ىئايبلا

 غبصأ نب مسأق اندشنا لاق دايز نب مالسلا دبع. ىدكنا

 امالس ادبا همولل (ذوي) ةارت امف توكسلا فلا ىتف

 امالكلا كعجاري مل اساين اما نيسمتخ“ هتلك ولق

 اماعطلا لكلا مصهي ةفاححم نكالو ئنع ئتفلاب نا مو

 - .-1115روغث نم دلب ةقشو اضق ىلو ثدحتم دهلو نب مالسلا دبع

 سنوب نبا ةركذ ماشه نب مكحلا مايا ف سلدنال «
 رداقلا دبع هجسأ سس

  0-144عمس لكيبشا ىلاولا نس ىعالكلا ةبيش ىبا نب رداقلا دبع

 ندحرلا دبع (نب دهت) ريسالا مايا نإ تاما ىيحي نب ىبحي *

 - -44485طانعلا نباب ىرعي يفاوريقلا ىفدصلا ده نب رداقلا دبع

 عبر ف ةيرملاب ىفوتو مع ةنس ناوريقلاب هدلوم ثدحم ديقف.ده وبا
 دي ه.ا/ ةئاتم .لوالا '

 ديجتيلا دبع همسأ نم

 ىبح# نب ىهح# نع ىورد ىولبلا نافع نب ديجكيلا دبع -1116-



 مسا (701. 125. 124 )

 (ديف نيم ةلوسابتجم نم ةايحمب هناو هيدراش يلتقي سلاو#
 ىدباعلا نسحلا وبا هل دشفاو

 ادكر دف لبللا مالظو ىبكوكو ةبدجم سانلا ضايرو ىتضور اي

 ادعي آم كدع ىنزحو ىقوش ناف ىندعبا كدع ىلايللا فرص ناك نا

 58 « 1201 ةنس ىفوت

 دلخبم نب ىقب نع ىور ىِرْملا نودمح نب دحاولا دبع -1108-
 3 مرو نس سلدنالاب تام رمن نب ديعسو

 0 + :يراقولا دبع ةيسإ نم ظ

 حصان نب رب سابعلا نب باهولا دبع نب دهن نب باه لإ دبع -1109-

 « مزح ةنس اهب تام سلدنال“ ةريزج لها .س

 مزح نب ديعس نبا ىنمحرلا دبع نب دمحا نب باهولا دبع. -4110-

 ةغالبلاو رعشلاو بادال ىف نيمدقملا نم بناكلا ريزولا ةريغملا وبا

 1 العا ىبا دلاوو :مزج نب دهن ىبا هيقفلا مع ء نبأ وهو

 ش ةليوط  ةدهصق ىف هئنمو عومج# هزمت رغشو هلاخ

 . انيعلا نهب :ىحسف نيع اهلك“ نم امخا دحا ىفو تنعط

 ٠ انوضغ نهنابثك ىف نسرعو مجاف لشج لظب رودبلا رض[*)
 ظ انوجنشو الب الب دادولا فيض ترق ذا تموت بنج قف تفصنا ام

 اديطق نيتقرلاب دج# مل ذا 1 عبر نطق مارغلا ىحدصا

 ْش اضيا ةرعش نمو

  .هرهزلا (1) قراف رجيفلا ةرغ ..ايوطنم لالهلا تبآر امل

 ]ىلا نم تعيححصت لصالل ىف اهو نراق هبارص طي اذك

 0000 0م 71 ]1 | | 1 1 ز ز | 1 10 1 1[ز | | | | | | | ]| 146|0
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 روف (761. 128 1. 328 7:)

 رهسلا اهثح دق ةرياد ىرولا نيب توما سووك نا

 روذلا اهب كيئاي فرس نا تاطنا ناو تدقهت دقو.

 روج اهريش ىف ا هللاب ارياج ةريش ف نكي نمو
 ىلعالل دبع همسا نم

 | ثدحم ةطسقوس لها ننس بهو وبأ ثيللا نب ىلءالل دبع -1405-

 *« (*«راال5 ةنس نيلدن الاب «تاس_ةلحر هل

 نس بهو ابا ىنكي ىلعالا دبع نب بهو نب ىلءالل دبع .-4406-
 نب ىبعمو جرفلا نب عمصا نع: ىور ىسلدنإ ثدحم شيرف ى اوس

 « م١[ ةنس ليقو [8[ ةنس سلدنالاب تام ىثيللا يح
 دحاولا دبع ةمسأ نم

 رفحا وبا ىبيجتلا ده نب بهوم نب ده نب دحاولا 3 -1107-

  ةيطرقب افن رعاش بيطخ بيدا ثدحنت هيقف ىرُْقلا نناب فرعي
 رفعج نب لا دبع ني ديمجم نب, ميعاربا يب هللا دبع دم“ ابا عمسو

 سلدنالا قرش دالب نم ةبطاش نكسو 'ةرهغو ىلهصالاد ىفورعملا (ىومالك]

 هسقنل ركاش وبا (قدشتا) لاق_مزح نب دج وبا دشنا اهب. ماكحالا ىلوو .
 دييحي ةراتو بيحتملا لتق. هظحل ىناج# . نآخ بو معنمو

 ٠ ديكشا ىكل هب ل وكشي ىاجمف هيلع اموي ىدصلا راج

 هيقشأ هعيمج كحل انماذع ىجور ولو ءام هتيقسف

 ةيوري الف امظ 'ةبيصيو ادضلا هققيرت ىفشي هل ابنجع

 هيف ابيط ذلي سهل ىبظلاو ىرولل بهط ىكسملا اذه ورغال

 .ويفشت دص اهب تافتسأ اذاو اهئاريث اهب ىورث ال رمتلاو)



 مسالا (761. 128 5)

 مارض ديدجلا :ءامىلءىرجمق ايناك لوصنلا عيض دق بريضلاو
 ماك قيقشلا رهز نع قشني امناك عيجفلا ثعتبي نعطلاو

 مالقالل هناش فرب كثنفج دي انتم رفاظ ةيزه انهاف

 ماظن مالكلا رد نس. هولجب 5 ىصاصتخاو ىدو نكيلاو

 نواب ةيحجب كيلا رم ,لزي ملف ييكنع, تلك , ناد ىننا

 ظ ودا قكيبشالا ئدزالا هللا دبع نب نيحرلا د دبع نن(41)ى حا ديع -1104-

 بيدا لضاف دهاز ظفاح روهشم ثدحم هيقف ةياجبي بيطخلا دهم

 ناكو اهرثكا ىنلوانو اهضعب هيلع تارق ناسح ىيلاوت هل رعاش

 اذا ناك .ماسقا ىلع هراهن مسق ايندلا نم .اللقتم اعضاوتم هللا همحر

 لا مل ماخجيعلا ريتسقورتل_ لزق عباججل) ضر. ىببصلا نيلص

 - ىلص اذافيرهظلا ةالص كل ىيلابلاب, لفتشاو هلزنم كل ضهنو تاعكر
 ىلص اذاف رصعلا لل .كلذ ءانثا و. هيلع ىرقو تاداهشلا ىدا ريظلا

 ١ ةبلطلا نم دجا (ةياجب) لخدي ال ناكو سابلا سياوح ىف ىشم رصعلا

 .ةياجمب ىماقم ةدم هتيححص هيلع ردقي امب هسناو هيلا ىشمو هع لاس الا

 1" نمو جراي برو ىبرحلا ,نسرركب . ىبا نع ىورب هكرمأسو

 هلق دهزلا ةقيرط ىف
 ريع نتا ىف. هناك هناذلل عدرلا بكار اب

 . روث ءالك ى هناكد ىهتشي ىنلا لك .الكاو.

 . .ريط ةفح نم هناك ىوبلا ىعاد عدي نا اسهانو
 ريغلا هب ىنعي ايناك ىري أم وا عيسي ام لكحو

 (4) مدقم
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 ظ000 01111 ا

 يالا (161. 122 ؟. 8 37 :

 راثاع ىهف ثحدو انويع تناك ةيارا هدم انسبل اميرك ادبع

 راناي هيف ادربو امألس ىوك ئسا ران هتمب تلقب اةفاو. تنم

 رافسا بينثلا بصل بابشلا ليل ف سمصاو ىنسفن “ثهقن نا دعبا

 رافطاو :باثول ام مختص نع اريسك تنثناف ىلاتللا' يتعرافو

 رارضاو داريا دجمولا لهتم ى..ابلف تبصاخا لالخ جالس ال

 راصقا ايلغلا نع. ب يشي وا لضح هود" شيع ضفخ لل اوبضا

 راهزا ملغلا"ضاير ىف هراثا ملق ابشت نه ىفك تلظءف نذا

 رادكا نصقفتلل هوَفَض بشد ملو ةدروم كراط دو :شيغلا نم ىمه

 راذبا سقفنلا ى هل لاله هنت ئنعلاط قحعسا :ابا مكانس نمو

 رابكاو-لالجا هيف هنالاه نفا ىف هنم قرشي بلقلاب طلا'
 راقلا اهنذ اهب فج حارلاك كلح مكدعب نم هب ملأ رون

 رامقا بنكلل هب "ترانا ذفل اننقرف روج ليلب قظمت'نيلا

 راوز ركفلا تادبب انناف .انروازت نع داعب اناذع ناو

 مدركو هرفظب قوي ايزاغ جرحا دو لكدزم نب هللا دبع ريمالا لل هلو

 قوق .هفرضنم هيلا اههفديل هبتاك دنع. ةعطقلا هذ» رفاف» ةردص

 .ىهو بناكلا

 مالسالا ككياولا"تقققا زدعاو مايالا فكيابا روني تاض

 مالظالا كتروهظب ىلحتنا ايل ةرسم معا ىنفف ف عيمجلا اما

 مذ روغثلا كدنع عاض ام ادهاجم مايصلا ىف. كرخآ ترداب

 (*)مادقالك ةليلدو 9 2 1 كيسي اسزتعم تريصو

 ماشلاو اهركذب قارعلا صغ ةروهشم مهيف كل ةمدص مك
 مامغ تايداعلا عقنو قرب ابظلاو ةدسالا هيف نإ ل



 0000 (861. 1222: 122 ؟.ر

 قحلا دبع هيثم, ترا

 قجرزخلا قتلا دبع نب (نمحرلا دبع نب)دمحا نب قتلا دبع -1109-
 « 0[ ةخسارفصا بقع ىفوتو مد[ ةنس ى ةدلوم فراع ىرقم ده وبا

 . نبا مامت نب بنلاق نب نمحرلا دبع نب: بلاغ نب قحلا (4)دبع . -1405-

 دلخ ىنب.ةيطع: نب :نللم نب ةهطع نت ماهت نب هللا دبع نب فوئرلا دبع
 ثدعم ظفاخ هيفف "ده وبا ىراحمملا ةيطع نب تلاغ نب ىافُح نب

 اباتك ريسفعلا ما : فلا بئاك  عيلب رعاش ىوعتن تيدا روهشم

 ىدفاقلال:نوفجيشم عع هب قربخ |: مدقتم لك ىلع هيف ىبرا ايمخض

 وبأي ناك ذإ ةيرملاب هعيمج هياء ارق ده نب نمحرلا دبع مساقلا وبا

 ليقو هع[ ماع ةقرول ةنيديب ىفوتو عا ماع ىف هدلوم اهب 2 دي

 ىلوم جرف نب دايم اللا دبع ىناو”كاسفلا كاع. ىبا نع ىوري.ان[ ةنس
 00 اهو مهرهفو بلاغ ركب ىبا ثدحملا هيبا نعو عالطلا

 ١ ةديصق# نمي هلوق .ةرعش

 ىلظلا نم.الب اي ذا .دسيسبا ايدئرم عذجلا اهيف تبح ةليلو

 (*زولعلاك .. .,. . ليللا ءادر قوف قربلاو ...... .يقو نشا

 مدب مل انايحا بعثين. حرج هلهاكب ىجتز ليللا ايناك
 ١ بابشلا بدني هلو

 4 ا شيعلا ىلايلو هناعير ىإ عرما تلظ بابش دهعل ايقس
 ش راج ىوهلاو ضغ. رمعلا نورو هنصغا وذت مل ابصلا دبع مايا

 ' راضحا وبلا ناهر قر هل اقرط اهترش ريمَشت نم سكرت سفنلاو

 (1) رخوس



 جابو ل مهي ةها م. 12257

 نةرادعو هناحير# نم 0 3 للا ىيحف ىبخو ظ

 افص هل لاقف ناعيبر ىقسي»  ىعف ديفا .ةديوب نرخ نإعإ راح دقو هلو

 لاقف نرفلا اذه
 . ؛ىديقعو ..... ... . عمبرو.ىطلتي هعيار نرف#..... .. :

 . ١ ةدوسحملا مراكم اطلاح دوسح ردض, تلق دهش لاق#

 قحتتلا اباو هعمجب هنا ىوري اس. برغاو ىكح» ام: بج»ءا نسو(*)
 نيب .ام(4]طيهلب هللا .ةرّمد ودعلاو ةيسرم ىلا ةقرول نم قيرطلا ىجافخلا .

 ريذتلاب ميلك نايداب ناسار ايهلعو نيدهشيب ارم نا كل نيتنيديلا

 ظ الجسترم قدس( ابا لاقف نايداني امهل

 بيرق لججلاو هيخا .نبيو هني روازت اذ سار بر ايهما
 هياطخ ديزل قط رانك يالا الو ب و

 ..اهوسم ليلجلا دبع لاقف ْ

 :٠ ابيلس ردو نب ليتق حانا اهبرف ارارثغا ال اراذح لوقي .

 الع عويسفهل وهج ةيرف لكو انساه نابيرغ انا اندهتنيو .

 تييذو كانه رسن ةراز 'دقف هليلخو بحاص ةرزي مل ناف 5

 بييكتف ةبصن'امإو كيلا خاص وهف ارظنم اما وه اهف

 تلحدقا اهف ليخ ةيرسب نع عشقتا مانق يهل جال ىتح هلوق منا اهف
 لوفت برغا نم اذهو بيلس ةجافح باو. ليتق ليلجلا دبعو الا

 . ع ةيامعب راو نينامثلا دودخ يف ىثوت, لوقت .قدصاو

 . 4 نطيلاب»



 ماي ع 121 .861( ١

 ل علاص ودا يسلب ديم يزل د 38 يللا دبع :تووم-

 "يحرك ايدالك رشا ذنحأ 5 نوبهو نيب ليلجتا دبع --1101-

 ذب ب هلا ىتخحتسالا ا اهلاف و للج ةيد 2 نيبو ئنمت

 "10 لك .اهذنع  مالظ لك لوهو بنش اهدنع نابي لك بازس
 ١١ لطخ:لوقم ىف الو ىلاعملا نع رق ىبب .دعاس ىف ال نيجنا نا نم
 .٠ .لطبلا مجبجا ام اذا ماسخلا بقذ ةتيجس هركيلف رحدلا للم ىند

 : 57 نينو ةيلظم ةليلى اهرهن د. اقروز ةيليبشاب بكر دقو هلو
 الجسترم لاقف ةجنللا ى اهعاعش نسكعن] دف ناتعيش

 . .ديجلا نسحسم مالع ادخ اتمس ذا ناتعيشلا ايناخ

 1( ديك الس ىوبلا ران قيرط امهءاعش نم هاما. اهنخ ىفو

 لاله 0 ىنورظني .سانلاو ةرداسب مهسو مالغ دي ىلع .ضبف دقو .هلو

 لاقف لاوش

 ىلامشب سياق نأ الوم نا .انع كيجوب رتتسا لاله اي
 لاثمب رنا ريح رق دعا اعلم يح نولص

 ' 3 لا فرع نر يل
 ف باذعلا هنساتم ى بنذعيو هيف ثوملا باطتسي لازغ ٍْ

 باقخلا هيدسخ درو ىنجكيو 7 ىوه ماشللا ةلبقي

 : ' :لزغتي هلو

 ١ 1 اياذنا سل وماكو ةلجا اخ رايزلا ادلب رس يقس



 هه

 الا (761+ 121 >. 1212

 قاسفلا ىلع وبإ هنع ىوري رخص نبا نع ىوري ثدح» هيقف ده

 ىلصو 290 ةنس ةدعق ىذ رهش ةيريلاب ىفوت الضاف ناكو ةرمهغو

 « ارفلا نب ىبح# نب دهم هللا ديعوبإ هيلع

 نيباب قورعملا سي ردا نب ككللا دبع ىب زيزعلا دبع . -1096-

 لاق ةئسلاو بادال :ىر هتدهصق هيبا نع ىور بيدا بتاك|ةل:)ىردزجلا

 + ىشرقلا نورم نب: نيثع نب هللا دبع ده وبا هنع انل اقاور ىدهمخلا

 ىوري ثدح» ىرقم هيقف عهفش نب كليلا دبع نب زيزعلا دبغ -1097-

 ىبا نباو ىنيطقلاو لهس نب دهن ىباو ربلا دبع نب. رمع ىتا نع .

 ظ « ةيعنلا نب. نسحعلا وبإ هنع ىورد مهرمغو زوفم نب رهاظو ورمع

 دق هدلاو ناك مخأ ىلوم ريصن نب .ىسوم نب زيزعلا دبع -1098-
 نا كي اهيلاو ماقاف ؟5 ةنس اهنم هجورخ دنع سلدنالا ىلء هفلخمعسا

 هسارب ةوتاو ةرلتقف كلانه دنجلا لل كليلا دنع نب نيبلس تكك

 :* نس نيؤرلاةنبئازلاك اميف هلتق ناكو سنوي نب ديعس وبا لاق ذك

 هلتق ىلع اوعمتجا دنجلا نأ لاقو 9 ةئس قل مكحا بع نب هللا دبع 0

 نميلس ل هسارب اوجرخو ةولتقو هب اوراثف هنع مهتغلبو هنم اهويقث رومال

 ريصن نب ىسوم رضح نميلس ىدب: نيب رضحا ال هناو كللا دبع نبا

 هللا ةنعل هيلعف اماوق اساوص هفرعأ معن لاق اذه فرعنا نينلس هك لاقف

 نباب فرعي رصانلا نمحرلا دبع نب رذنملا نب زيزعلا دبع ب10992

 بدالك((*)نم ارفاو ظح هلو درت ىلا ل هك هل ل م ا وع يع ىقيلجلا 5

 « رماع نب ديلولا وبا مهنم دحاو ريغ ةركذ .رغشلا نسحو



 رؤنز (1561. 180 7. ل1 5.)

 ثدحمم .هيقف ريدم نب هللا دبع نب قلخ نب زيزعلا(1)دبع -1092-

 , بق نعر أب ىفوت
 رعاش بيدا غبصالا وبا رصانلا نمحرلا دبع نب زيؤعلا دبع. -1093-

 ىراضنالا نورس نب ولخ ىدشنا لاق دمحا نب ىلع ده وبا دشنا

 لد نا ىلا شاعي نبا رضانلا نب زيزعلا دبع عبصالل ىبال دلو لاق

 ريع اا هيخأ ىلا هد ثعب ةبتك حول لواف :ةياجمن# هغم ترهظو باتكلا

 ةرعش نم ىهو(*) تايبالل ةذبب هيلا بتكو هللاب

 اظس جوللا ىف ةطم اطبخ ىالوم اي ككاه

 اطبض جولل نطي : هينض..ى_ ١ عيس. نبا

 اطخو اظفل ىوحن اط داضلا ى لقي مل

 اطبس كندا نبا دلوي ىفح ىالوم اي تهد

 ,ء 559 عبصالا وبا تب نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع -1091-

 1 دبع نب نرظم .نب.دمحاو ىشرقلا ةيوعس نب دمح# عمس ثدعح*

 جيراعلا بحاص ثوفدرملا مزح نب ديعس نب دمحأو طاشملا نمحرلا

 عبصالا نا ىلع تارق رمع وبا لاق ربلا دبع نب رمع وبإ هنع ىور

 هب انا ىفدصلا مزح نب ديعس نب دمحال يلعلا باتك تحب نبا

 ىببا لضا قى. ىاسنلا .نمحرلا دبع ىبا قنصم هيلع تارقو لاق هنع

 هثغ هب انربخا هنس هعامس هيفو رمحالا نياب فرع ةيوعم نب ده ركب
 » ىاسنلا نع
 ربا ىناورهقلا بلاغ ىبا نب باهولا دبع نب زيزعلا دبع -1093-

 م1 مم

ٍْ 
١ 
١ 

ْ 

ْ 



 مسالا 1 (61.120)

 « 58٠١ ةلس ى ةيسرمد هلمع ريخ ىلع ىفون ايطنف

 شفحالاب فرعي عيصالا وبإ ىوجمنلا دمحا نب ريزعلا دبع 4087+
 * [”89 ةئس ةئس عمس هنأ ركذو ربلا دبع نب رمع وبا هنع ىور

 لها نم ىسيقلا سلخغم نب دهسلا نس دمحا نب زيزعلا دبع -1088-

 نطوتساو سلدئالا نم لجر رعاشت امهيف هيلا راشس ةييرعلاو ةغللاب .ملعلا
 العلا :ىبا ىلع ةغللا ارق. 600 ةنس ىلوالا ىدامج :ى. اهب .تامق رصف
 بوقعي نب قسوب بوقعي ىبا ىلءو برغملاب ىعبزلا .نسحلا نب دعاض

 نب دمحا نب نمهلس عيبرلا ونا .هنع ىور رصذب ىسسريجتلا ذازرخ نبا

 * ىطسقرسلا ىسلدنالا ده

 ىقروهيلا ىمرضعلا ركسع نب ديعس نب نسعلا نب زيزعلا دبع -1089-

 ةزاجالاب هنع ىوري معا ةنس هدلوس ده ابا .دكب هيقف ثدحتم

 « ه[1 ةنس اهب ىفوتو ةبطرق نكس هريغو ممحزلا دبع نب دمت
 هاو نمو رعاش بيدا عبصالا وبا بيطخلا نب زيزعلا دبع. -4090-

 ناجرهم موي ق نجسلا 2
 ناجربملاب ىتبابصو انل ىكنلا .قوشلا اهيا نأ كيلو

 ناو رهغ ةبابضلا ىل تجسفو نشا ريغ ىنم تركذا دقل

 ىنارق امك ءالبلا ف اهارت : ىبلاجسو# رذعا ناجرمملا مويا

 ناهرلا بصق ىل لهقو ثتحرل .دهقو نبط .ىنثي مل ولو ْ

 ىقشو سفود وبا ىطوسحلا نوهح نب ايركز نب(4)زيزعلا دبع :-40914-

 « مز, ةنس سلدنالاب تام ثدحم .

 (1) رخوم
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 .بتبهشقو مهسمو دصعمب اهميدا ناسزلا .قمر ةلييخو

 بوبجملا فشارم ب حلا قشر ةمامغ قير ربصلا ليبق تفشو
 . بيدا لك ترزوتساو تدعقو ابصلا كلم اهفانكا فن تدطو

 .مهبوهو نيبجلا ءاضو لكح ىف ةرادم ىنح وهللا اهيف ترداو

 ةلودلا. ءارعش نم رعاش بناكللا .ليعن ىخا نب ىكلملا دبع -1089-

 هنأ. باوسعلاو ليفت نب كلما دبع لاقيو اهناسرف نم سرافو ةيرماعلا

 30ج : هع |( ةرعشس نمو :حزمح ني (دهح وبا) لاق اذك هيخا نبا

 ....سهوج لياقع نع روغث اهيف تمسبتف ابرلا ىلع هامسلا تكب
 ..رهاز نول لك نم ىرثلا اسكف يابس بكس هيلا عيبرلا ىدها

 لها نم ربيزولا .نورم وبا سماع ىبا نب ىبحي نب كليا دبع -1085-

 ىبا نب دهب رساع ىبا روصنملا ىخا نبا وهو ةلالجلاو رعبلاو بدال
 نب .ىلع دج وبا هركذ هللاب ديوملا ماشه :مايا ىف سلدنال( ريما رماع
 ْ « دمحأ

 ( /اغي زيزعلا دبع همسا نم
 00 معملا نب زيزعلا دبع نب دهم نب زيزعلا دبع -1084-

 نسم ايش هنع ىورؤ دمحا نب ىلع دجت وبا ةركذ هيبأ نع ىوري رياش

 ١ # هيدأ رعش

 7 ا ولا العلويون -1085-

 عمسو ربلا.دبع نب ريع ىبا نع ىور ثدح“* هيقف ركب وبا ةردقلا
 ٠ عبرا ةنس ليقو عد ةنس .ىفوت(*ارمع ىبا ةايح ى هنم
 بحاص ناك ىهلبلاب ىفرع ىيصحميلا ده نب زيزعلا .دبع -1086-
 ىناعملا تايباب افراع ايوعسن ناكو ةدم ةيسرمب.ةبسعلاو ماكخحالا
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 هللا ةيثخ نم هتكرت ةرمآ يننكما اذا ىنح

 2 00 دعس نب دهم نإ سابعلا نب كاملا دبع -4075-

 ميس, اس ا نام

 سابعلا ىبا نع ىور ىسلدنا ىنامثعلا مصاع نب كليملا دبع -1014-
 هئبا هنع ىور :سينتب# ةنم عمس :رهكز# نبا هلعل ىبحي نب دمحا
 + ذادغبب هنع ثدحو مصاع نب ككلملا دبع نب ةبتع

 + هع ةنس ىفوت ناورم وبا راطيبلا ماضع نب ككليلا دبع -1078-
 « (*]هزنتؤو ةخس ىذوت ورم وب' لاص#لا ىبا نب قليلا دبع -1076-

 0 أ فرعي 0 لاطب نب دهف نب 3 دبع -1077-

 0 ىضرفلا نبأ ةركذ ةيابل نب رفع نب دهتو 3 نب د نم

 ىنب هللا دبع نب 2 نب ةمصع نب نطق نب ككلملا دبع -1018-

 نب 2 نب نابهس نب ورمع نب بيبح نب رمع نب نآوختج
 نسم ى علا نيحرلا ديع دعت [[5 ةنس اهيلو سلدنالا ر ريمأ ىرهفلا رهف

 سلدنالاب ل ذو ةيقي رفأب ريمالا ىسيقلا نمحدرلا دبع سس ةديبع لبق

 ي [[5 ةخس

 ثدحم هيقف رْيْزُع نب جرف نب فلخ نب ةرسم نب نكلملا دبع -1079-
 « ثالث ةنس ليقو ه0 ةنس ىفوت ظفاخخ

 هةركذ ةدرال لدا نم ثدح“ ىسرافلا ريمن نب نكلملا دبع -1080-

 * سنوي نب ديعسوبأ

 1 دشناو يا ضعي هردذ ىجاسالا فياقللا نب للم ةيع -1081-
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 ءاع ىقوت كلذ د ىواج».ال ىيرعلا ناسللاو تاغللا ظفح ىو اماسا

 ْ *« ٠٠ نس كا 4

 رعاش تييدا نورم وبا ىيبجعلا :نربرغلا# نب كلملا دبع .-11069-

 ١ حم هل دشنإو مزح نب ده وبا ةركذ

 [هزملااوكتبا *مأ بص اوكشاا ب... لتسفلا لذ انا

 هيلع قولخ»م زعا ثناو لخ قح ىشانت قح ىفا

 بتاكلا:ركحب وبا دهم نب مكعلا دبع نب كلملا دبع -1070-

 ةرغش نمو ةملست نب رماع وبا ةركذ رعاش بيدا ماظنلا نباب فرعب

 ” بكسني ضايرلا ىف هعسدو بحتنب قيك نزملا ىرت اسما

 ٠برطلا اهقحكسي اهب امس اهتنيزب ةرورسم .ضرالاو

 ٍبضقلاو حوشرلا اهتنيزو اللح اهبايث نم تسبل دق

 ش) ءلط احسم نبعت  ةيولا راهبلل تدب دقو

 1. بهذ اهتويلع ارون. قرشت ةقروم ةصنق اهسوعر

 بجل ركسع روغلا رياس نم هب فح شايرلا رسا وهف
 ثدهحس هيقف ىجابلا ةعيرش نب زيرعلا دبع نب كليملا دبع -4071-

 ميحرلا دبع نبا ده هنع ىوري 0[[ بجر ىف ىفوتو اماما ةنس ةدلوم
 *« ةريغو

 رعاش بيدا .ديهش نب ىئسيع نب ده نب ريع نب كاملا دبع -4079-

 رضاع وباو ىشرقلا ماشه نب ديحا هركذ ةلالجو ةرازوو بذا ثدب نمو
 رماع وبا هل دشفاو زماع ىبا دج ودا وهو ىديهشلا للملا ديغ: نب دمحا

 ةاوفا ريح قارت ضيب ابظلا نيكح ديغ ىف لبقا

 ةأث رشا نم ةنيصعت الب . سهنبو نهبف رماي
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 انيس

 مسالا ١.5 119 861١(

 قربخاو اروط ىنثدح نبنكي ةربخم فلا ىنتشوتحا اذا ىنا

 نبل نم ناب..ال رخافملا ىذه ةنلعم مالقالل ىتوقعب تداب

 ىطاشرلا ركذ ئمزراوخلا ركب ىبال ناتيبلا ناذه بسنت دقو

 قرشملا ل نيتلخر لحر هئاو ىئاسغلا ىلع ىبا عويش نم هنا
 ىضاقلاو ىعزانقلا فرطملا وبا مهنم ةعامج نع سلدنالاب :بتكو

 ىداد مو ةغس ةدلوم لاقو تاب نب هللا دبع وباو هللا دبع نب سنوي

 ب عم“ اس ملا

 عيس ثدحتس نورم وبأ ئنالوخلا نميلس نب كلملا دبع -4066- 

 قيال هنم عمس سلدفالاب تدحو ةكنو' زصمو ةيقيرفاو سلدنالاب

 لاقي اهريازج نم ةريرج ى ةثامعبراو نيعبرال ليبق اهب ثامو ةرهغو
 « اجلاض اش ناكو ةقرووم ابل

 ريثك رعاش بيدا سر نزانغلا ىدارألا ديعس نب كاملا دبع -1001-

 ةروغان فصو 7 ةرعش نمو لضفلاب فوصوم رعشلا

 قزادتقا غم ىتافص ىل».تلاغت ةروعاف كيهأن
 راستفاب ءاملا لمحتتو ذايقئاب ةءاملا“ اهلمعحت

 ىراض رهبز نمت ةراتو ىان نينح اروط ركذت

 رامثلاو ضورلا بيارغ تايواح نيتاسب ىقست

 رارقلا ةنجا 00 اهتف زيزعلا دبع عولط
 ةيجتع :ةاورم» ضعي 'ى_ ةلو

 باج ليوط نَن' ناك ىذلل بابي انفقو "ذا :لاَتدمَح ان

 ككراتا ردد لك هللا دعبا انلقو تكيف ناسدلا ايمخد دق

 هللا همحر ناك حارس نب هللا دبع نب حارس نب كلملا دبع -1068-
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 ا بشبح لزب :كايلا ديعل ادم جب ىلع نهؤبا

 هتردق ىن :نمحرلا ىلع لبس ىغتبا ىذلاو ئرما حالص

 1, ,ةقيغبا ىلع :ىفوا :ملاعل اهب للقاو زمححلا نم قولا

 ١١١ هقعنص نم فرشا ىتعنصو هعفد ىلع اهذخاب دق بايرز

 : نس عمس نوره. ؤبا ىقلاملا قساعلا .بيبح نب كلملا دبع -4064-

 َّ * ىضرفلا نباندركذ ةرهغو ىئاقلا ةيوعم نب رماع ةيوعم قفا

 | ىميهمتلا ىدعسلا ىلع نب رضم ىبا هللا ةدايز نب ىكلملا دبع .-4065-

 ؛ثيدحتا لها نم ةسايرو ةلالج تهب لها نم ىنبطلا نورم وب ىامجلا

 ظ ال لجر دقو سلدنالاب : عامسو ةياور هلو رعاش ةغللا ىف ماسا بدالكو

 نعي قرشلاب .ثدخو زاجحاو رضمب عمسو ربك ىلع ةرم ريغ قرشلا

 كل عجرو ىسلدنالا ىوحتلا ىرمزلا ايركز نب دهم نب مهاوبا

 . .هرعشو ركذ اههف الوتقم ةثامعبراو نيسيخلا دعب ةبطرقب تامو سلدنالا
 0 ظج جاو لاذ وزعم قيمر فلا :.ةقيؤرلا نيام

 7 ا ىلع .مهليحر ,موي بلقلاب ام فاسو
 ) رداوبلا عيرس .عسد نم فست و. مهنهبل طيلخلا لابا عزجمتا

 , باص ريغ زياط ىبلق نا.الل اولحرت . بلق بابحا نع ربصاو
 7 ديعس نبا دمحا نب ىلع نب لصفلا عفار وبا .سفيرلا .هل دشناو

 ظ هسفنل ىغبطلا نورم وبإ ىفدشنا

 دشنإ ميرتك ىار اف ا امال نيل هيلا د ىلسا
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 ظفاحل ١ يثدح نينا نب. كلم نع :ةاور ثيدح هنع انل عقو دقو ةرمع

 نمحرلا دبع روصنم ىبا نع:ائذا.دامح: نب هللا ةبه نب دامك انثلا وبا

 مساقلا وبا .اذ لاق يلع نب دمحا ركب وبا ظفاحلا ان. لاق نورّهخ نبا

 ناهبصاب هيقفلا دمحا نب .دهص نب ىلع انا ئعافرلا د “نب دللا دبع

 ىبالْغلا ايركز نب ده ان ديسا نب هللا, دبع نب ده هللا دبع وبإ ان لاق

 تككلم نع بيبح نب كلملا دبع ان ' ىقيرفالا ىبحي نب "ديبع ان

 لاق بهسلا نب ديعس نع نمحرلا دبع ىبا.:نب ةعيبز نعي سنا' نبا
 ىدغتيف رختطصا نم يمرلا :بكري .مالسلا :هيلع دواذ. نب سيلس ناك

 باتكلا دففلا ىف هلو رخطصاب ىشعتيف دوغي مث سدقملا تيب
 هقفلا باوبا ىلع لياسيلاو ثيدحلا  ى ةعضاولاب سلا ريبكلا

 ناضمر رهش ىف سلدنالاب هتافو تناكو ةرهثك بيازغ هئيداخا ىفو

 . تبسلا موي نإ تاس ليقو هزيغو ريع نب ىبحب لاق اذكح م6 ةنس
 هزم نبا وهو ةبطرقب سو ةنس ةجمجلا ىذ نس ثيلخ ةليل(*)ةرشع ىعنشال

 ةريغو ئياغملا :ىبححت نب نوسؤي هنع ئور ملعا هللاو“ لاقي اس يف ةغس

 نع بهوس نب نسعلا وبا ان ده نب هللا دبع د وبا ةيوارلا ىنثدح

 . قيئوي.:اذ :يواصمف.ىبةاديجس :ايءكروقعيا نتا :نريشللا اذ؛ لاقأ ئردعلا

 نبا ان لاق ىيلسلا بيبح نب كلتلا نبع اف: لاق ىماعملا ئبعي نبا

 للا دبع نب رباج نع رهبزلا ىبا نع ةعيهل نبا نع ةريغو مكحلا دبع

 لك ىلع ةضيرف ةءامجلا ى ةعيجلا لاق. ملسو هيلع هللا نص ىبنلا. نا
 نافلا ريبكلاو ةارداو ضيرملاو رفاشملاو ككولمملا ةئس ىلغ الت ملسم

 ليضفلا نب دمدجم نع سوم نب دنت اضيا هينثدحو بيبح نبا لاق

 . دفنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ئظزقلا بعك نب ده نع
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 دشناو ده هنبا هبع ىور رصانلا نمحرلا دبع مايا يف ناك يناك

 دمحا نب ىلع دهن وبا هل

 001740 ب ةفرطلا لهأ 2 سرا نادبالل تناك نا:

 (*) فححصلاو مالقال ايهيبلق تعمج دف...

 روش نمو

 00 طي ل يزعم يملعإ و ىندلا نم قلها نلت باتك ىآبا
 دجولا ةعول نم بلقلا نإ ىنذلا ىكذاف اركذم ىلبلا اقوش ىل ددحب

 دهبجلاو حربمْلا قولا نم كيدل هتفصو دق ام قاعضا ىلع ىفاو
 دس لاسر رحنا :ىناوج "تعج ةبابض رهطا ىوقا ىننا ولف
 دعبلاو برقلا بلقلا نيعب كارب مهتم بح» نم مالس نولع

 نب قيزر لهقو قير نب دم نب نسحلا نب كلملا دبع -1062-
 نانو لفرع نسحعلا وبأ ىعنارلا (عفار ىبا نب عفار نب هللا ديبع

 مساقلا نب نمحرلا دبعو بهو نب هللا دبع نع ىوري سلدنالا لها نم

 ةهلعاةللا نص هللا لوسر  ىللوم عفار وبا ةدجو ادهاز اههقف ناكو

 «ب م” ةنس ةدلبب نام ملسو

 ىبلسلا نور* وبا نوره نب نميلس نب نيبح نب كللا دبع .-4065-

 فرصتم روهشم.هيقف .ميسفتا نم وه ثراح نبا لاقو ٍمهلس ىلاوس نم
 هقفت رياشملاو كيينملا نيدك ىناعملا رياببو ثنادالا نسب نونك ىف

 كلبا دتع نع ىور مهريغو كلم باح صا ىقلف لحر مث عمسو سلدن الاب
 دهبعو ىسوس نب دساو سيوأ ىبا نب ليعمساو فرطظمو نوشجاملا

 نب ده نب رفعج نب ىلءو جرفلا نب عبصأو يوكل لهعوم ىب هللا

 رخا ق احلام كردا هنا لاقيو ةريثك ةءامجو نيسعحلا نب يلع
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 رهطي مل .نم ةالصو هب المع دفتسي مل نم ملع ىدنع ناهس
 دمحا ركب وبا بيظخلا ةعظقلا ةذه ىنع بتنك دقو ةليوط ىهو لاف

 ./ هفيناصت دعب ىف اهجرخاو ظفاحلا ىذادغبلا كباث نب ىلع نبا

 اك راج رمع وبا مساق نب دمحا ىنربخإو ىديبحلا لاق هلضفو ملعلا

 ل ناك ىريزجلا شيردا نب كلملا دبع نا برغملاب انل

 باحسلا ةيفخمتو ةران رمقلا اهيف ودبي ةليل ف رماع ىبا روصنلا ىدي

 ظ | ةؤيلب لاقف ةرات

 ناسا سس ل ل امسلا ردب ىرا
 اباغف ىيحهسا كبهجو رصباو ىدبت امل هناب ككاذو

 اباوج ىقيدصتب ىنعجارل هيلا ىنع امن ول لاقم

 + ةدمب (1)ةثايعبرال/ لبق (بتاكلا) ىريزجلا نورم وبا _

 نونحس نع ىوري ىسلدنا نوجرف نب. سببا نب كلملا دبع -1059-

 نميا نب كلملا دبع نب دمدعم دلاو هنظاو م01/ ةئش رام دبع نبا.

 ظ * فنصلا

 ىردبعلا ىشرقلا ماصع نب ديعس نب هوب نب فككلملا دبع -1060-

 ىثوتو مال6 ماع هذلوس :اريثك ىور ثدحم» هيقف نورم ونا ىضاقلا

 ةكراشو ىلا دبع هنبأ هنع ىنثدح 6ع مرتك“ 0 ةقلام ةنيدنمب

 ّْ « نتويح رخآ ىف*

 رعاش بيدا ليلج ريزو نورم وبا روهج نب كلملا دبع -4064-

 (1) مص هيلع لعجو فلوملا هطخ اذك
 أ 1١
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 لها نم ماذج دعس ىدعسلا ىصاعلا نب د نب كلملا دبع -1056-

 يسع ةنس اد كلاس ىسلدتا ملعلا

 نب دمح# نب رع نب كلملا دبع نب دمحا نب كلملا دبع -10857-

 رماع ىبا نب ده رساع ىبا روصنملا دنع اريثا ناك ةيرماعلا ةلودلا

 ةرعش نمو رعشلاو بدال لها نمو

 ناش نم لهجلا سيلف رصقا ينتيداعف ىواش نع ترصقا

 ىنانغا دوجلا ناف الخ ئرتحست اس لانغا دق ناك نأ

 ربو نور* وبا بناكلا ىريزجلا سيردا نب كلملا دبع -1058-

 ارهلك رعاك تفدا ملاع اهباتك نس بتاكو ةيرماعلا ةلوذلا ءارزو نم

 هلو كلذ ىف ةهيدبلا :ىوذ نمو# ءاغلبلا رباكا ىف دودعم ةدالا ريزف رعشلا

 ةنسلا7 بادالك ى هل ةديصق هقالوطم نسحتسم سو ةنودم راعشاو لئاسر

 اهاندشنا اهانعم ى اهلثم دحال ملعا ل ىدييمتا لاق هيغب لل ناهب بتك

 ىباأ بتاكلا نع ئشرقلا ناورم نب نمثع نب هللا دبع دهتح وبا
 اهنم هيبا نع :شودا نب كلملا دبع نب زيزعلا دبع دمحا

 (*ارخدفم ىفساو بسكم لجاو ةبتر عفرا“ ملعلا نأب ملعاو

 رتفدلاب ىنقت ةدايسلا نا هل نينتقملا ليبس فكلساف

 ربعحسملا لمح ربخلا مسأب ةايلس ةملنا اربح وماما ملعلاو

 ىردزن لال لهجلا ىذ نع ضقتو ىرولا راصبا ملعلا ىذ ىلا ايست
 زمضلا قاععلاب عليي شيل ام اهلها غلبي مالقال ريسبو

 رصبت نسحو المع دفي مل ام هبابرا عفانب سيل ىلعلاو

 رسخملا نزو عيهضتلاب ضرت ال اهنزو ثتكسفن بوت كيلعب لمعاف



 7 ملص از 2 ض ااوعسع ينوي حسام سنع ورا 0

 ا” (61. 1167. 1190

 ةيسرمب ارقا : ىقومشلاب : فرع (1)ميحرلا دبع -1051-

 بطخو اربشا اهب هيلع تارق افراغ ناكو باسحلاو ةيبرعلاو نارقلا
 هيلا قبس مل :لوذحم# تاارقلا قر ل هلو ليش ةييسوم عساجمب

 ناكو ةذيس نبأ ةزوجرا اهب ضزراع ةزوجرا هلو باسحلا ةعخضصإ( . . )| رص

 انني اريغص ىقلي ال هلزنم نم جرخ اذا ناك الضاف هللا همحرا*)

 ةعامج هغمو ص تاذ هيلع رطخ هنا انباحعحصا ضعب ىنربخا هيلع ملس

 دشناو فقوف هيقفلل الالجا ملك اوساقف مههيلع ملسف نايتفلا نم

 الاضفالا اوسسا موق ابا ةرواسلج دج امب تررم امل

 الاخ الو ادج الو امع مهنم مركا ثسلو لل اوماق

 الايجاللو لالجالل مهتراف مهباسحا لل اورظن مهنكال
 هيقف ديححم ودأ ىبلحلا ىسيع نب نيسح نب ميحرلا دبع -10529-

 « (5أ١٠ ةنس ىفوت) روهشم

 كللملا ديع  هيسأ 59

 ريما رقظملاب بقلملا رماع ىببا نب دمحتم نب كلملا دبع -14055-

 | م« و9 ةنس رفص ىف ىفوت هيبا دعب سلدنالا
 ىضاف ركب وبا ىناسغلا كلملا دبع نب ده نب كلملا دبع -1054-

 « هع ةنس ىفوت ةيرملا

 | (ىبلشلا) ىسيقلا دعس نب ماده نب دهم نب كللا دبع -1058-
 ةنس ىقوت فراع هيفف ثدحم بيطغلا ًالطلا نبات فرعي نيسحعلا

 « ةريغو ىفدصلا يلع ىبا نع يورد ةذأ

 )4( ل ى ضصايب
 او 46
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 باترا الوب كلذ ىإ ثكشا ال ىبجو ىف ن.كحدص ,(هلسغ ال) ههجو نع

 « هل ةبقاعلا باعك ىو داهوبا اذه ركذ

 سادنالاب عمس راطعلا ديز وبا ده نب ىبحي نب نمحرلا دبع -4049-

 ديحا ريعوباو نمجرلا دبع نب. ىيرطم نب دمحا رمع وبا مهتم ةعامج

 اباو ىنانكلا ده نب ةزمج عمسف لحرو ىفدصلا مزح نب ديعس نبا

 رضخلا نب. نسحعلا ىلع أباو عابدلا رورسم نب دهم نب ىلع نسحلا

 ناسلاد اناح ىرارلاب سايولا اياد نايعس نب قيحسأ ااباوب ىنظويتنال
 ريكيو ىحجلا دهم نب رمع صفح اباو عفار ئبا نباو ىروباسينلا

 ىبب) نب, ىسيع ند ىسوم ىبسافلا ف وبآ هيع كمداذملا نبأ

 سلدنال دالب نس. ةبطرقب هيقل هنقو ىف مدقملا ناوريقلا هيقف جاح

 ىبباٍ ىلع تارق رمع وبا لاق ربلا دبع نب ريع وبا ظفامحلا هنع ىورو

 ىلع نع هب .ىنثدح بهو نبا عماج ىبجي نسب نمحرلا ,ديع ديز
 ديع نع ةيكإ ىبرد نين نع دواد نب ديحا نع غابدلا رورسم نبا
 ' #* بصو نب هللا

 ل ميحرلا دبع ةمسأ نس

 نباب فرعي مساقلا وبا ىجررجلا ديح» نب مهحرلا دبع .-4080-

 ناريعىبا نع ىورد روبههشم ثدح“» ىرقم هيقف هللا دبع ىبا دلاو سرفلا

 نبا نع شايع نب ىلع نع عبرلا ىبا نبا نع نمهلس. نب .ىشسيع
 مبا« ىاركت وبار نلسعلا : بلح نب... ىلع نسل ا نا: نووا عفا
 ىف. فوتو الإ ماع دلوف ةرهغو هنبا هنع ىوردي حاجسن نب نميلس دواد
 ةيراطلا ةنتفلا ببس ةطانرغ نم هجورخ دنع بكنملاب هع: .ماع

 *« اهيف
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 هرعش نمو هللات دتعملا مانا ىف ايح ناك روهثم

 دشصعتم شنوا كةالع' ناك“ هاف نزال. سابنرأ# نغا طوزو
 ددزم :شيج ةنارس ناك قرك ءاشحا هنود انقرخ

 . دصفملا دهزلا نم ررذ ىلع زوق ءادر حابضلا 6 دقو
 , دربت نبنلا ىن ةضف ةدارد هيلع ]رة لطلا ن

 درمم حرص وا: لقضلا اهالح نيق ةارم ةارس ناك

 دبعمو بايرزو قعسال تنغ ريطلا اهبلع تلزن اذا

 ناك ةدلب ىلا بوسنم ىقيلجتلا نورم نب نمحرلا دبع .-4048-
 تتك هرابخلا و تعيج سلدنالاب ةيفا ىتب مايا ىف يراوخغلا نم
 دمحا نب ىلع دهت وبا ةركذ كلاخه

 . دنع ابا ىنكي ةلطيلط لها نمىحبصال دنع نب نيحرلا دبع -1016-

 ثام ةياكتخا سنا. نب" كلم ةنع ىور دقو سنا نب كلغ نع قر
 # (8) نيتياملا دعب ةدلبب

 2 نم ىاشرملا روهج نب ماشق نب نمحرلا دبع -4047-

 قرشملا ىلا لحجر ىسوم ابا اركب ةيليبشا ةروكب ةنيدم

 ىرجال نيسعتلا نب دمحم نم ديلولا : ىبا هيخا ْح ةكفب عمسو

 ابدذا ارهاط اهكيش ناكو هنم تعيس 0 رفلا نبا ةركدذ

 * مع ةنس ىقوت
 ةفرعلا لها نم ىلهبشا هيقف ىش رقلا ىبحي نب نيحرلا دبع .-1018-
 لاق ةياجبب قحلا دبع دمحم وبا ظفامتا ةقع ىتثدح ةلادعلاو ءاكذلاو

 هلسغ ىبا تاس ايل لاق ىبحي نب نمحرلا دبع ساقلا وبا ىنثدح

 بوثلا تفشك امل نسحلا وبا لاق ةميظع نب نسحلا وبا ىرقملا
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 هنع ىورو ةركس نب ىلع ىبا ظفاحلا ةرحجمص هإع ةفس ىف اديس ىفوت

 ظ «.اريثك
 (*) ملاع هيقف ىقلاملا ىقشلا نرطلا وبا مسأق نب نيدرلا دبع. -1058-

 ةنيس نيتس نم اوت ىتفلا هسايرب نادرفنم# هدلب ىف ىتفا رواشس
 ةنبس درفلا بجر رهش نم رشع قدامعلا و ىنوتو) 6.0 ةئس قر ةدلوم

 ةسمكخلا ةدعب .عالطلا نبأ ىفوتو عالطلا نبا نارقا نم ناكو (عؤال

 | ش + مايا
 اهيف عمس ةلحر هل ىبسوم ابا ينكي ىسوم نب نيحرلا دبع -1059-

  هنإ لاقو ىنثحلا ثراح نب ده ةركذ هريغو ةنييع نب نيفس نم
 * تثدملا ميدق

 روغث نسم رغث ةشوطرط له . نم ةيوعس نب نيحرلا دبع -41040-

 «ب ديعس وبا ةركذ [ه ةنس مورلا لاتق د دهشتسا سلدنال
 . هلع ىور ثدحم ركب وبا بتكلا لَخاُن نب نيحرلا دبع -4044-
 ْ * :شسسارخ# ثيداحا ده نب متاح

 هيقف 0 فرطملا وبا ىعزانقلا ناورم نب نيحرلا دبع -1049-

 باحتتما شعب نم اهيف عمس قرشلا كل ةلحر ةلو ىطورش ثدحم
 ىف بابك هلو ربلا دبع نب رمع وبا هنع ىور ةعايج نسو ىوغبلا

 ل اريثتي ركاش اوي هدم ذيب ظني سنا نب كلج تحذم يلع اطورشلا

 « ىسيقلا ريع نب نودمح
 ةلودلا ىف ناك عوبطم رعاش نارهم نب نمحرلا دبع. -1045-

 « ان ماعلا-
 رعاش برسبدا ديز وبا دلل ةاداعم .نب نمحرلا دبع -4044-
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 وه» نورد ةقياقر عيادبو هبيارغ فياطاب ةرعشو هل اداقتنا مهتجاو

 الو ايلهاج ارعش رقس نكب مل هنا ئعح ردصلا عساو ةداملا ريزغ

 ىللوتسا اذا ةاوجلا لث ةارن كلذ لك ىفو هضقانو هضراغ:الل ايمالّشا

 ىنب مايا ىإ ارعشلا ىف هتبترم تناكو رصقي الو ىديال دمالا ىلع

 نا لء ده وبا ربخا بجسعاف مامزلا ى ةدابعا ةبترم نوت راع ىبأ

 هتر صحت لمع هنا ىديبشلا كلملا دبع نب دمحا رساع وبا انا لاق دمحأ

 اهلوا مجدعي فرح اهيف سهل ةدابع لل ةيدبلا ىلع اتيب نيعبرا

 كناإ نقل لح انام ىلا

 اهنم اتايبإ ةراعشا نم ركذو

 ليوقو ةرفز ىرسب حابف ليلغو ةعول ىداوف حابا

 لوجي عولضلا افحا نيب ىوه هليحي غمد ةيفخا ام نيبو

 لؤفا نهل ام مزع بكاوك ىتيه هيف تععلطإ ىمومه لهلو

 ليلك وهو رهدلا اهيلآ وئريو ةريسح 2 مايالا اهظحالق

 اهلوا ةديصق نم هلو

 بق اوسلا 1 0 تداعف ىجياوذ نيب بيشلل 0 ١

 3و نبأ 7 نوح مس نب 1 58 قربخاو دمحم وبا 3

 ناكو لاق: ةيرضملا رخافم ىف ىامي هلاق رعش لك سقن اذه ديفلا

 ثلثو نيعستلا دعب رماع ىبا نبا رفظملا مايا ف قرشلا كل هجورخ

 * ةئام

 لضاف ثدحت# ملاع هيقف'ديز بأ: ىلا واب نمحرلا دبع -1037-
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 “ار ضخالا "نسيسلا تللّجو اهفاؤفا“ نضرال/ "تب وسو

 .. "ةويغعلاو كتكسملا تعوضف اهريب انص حايزلا تزقو

 . 9 ارثدكلا هب لقملا ىساسو مهفاطلا ساخلا ةن"ىداهن

 0 ارثلا:قوف تبد ام لياقع ىليوم ىدها تنك ولو

 اردكخألا هلا ترقتحال اهب يال رشا تنراقو

 اربخمملا-رظنملا قلاخ ناو اركس ىكح ركشب تثغب

 1 * اخ ءارو ىاكك 00 3 وست نيب

 نع ىوري كرما دهازلا نافع نب نمثع نب نمحرلا دبع -41035-

 1 ىرالملا نمثع دع نب ديعس نب نمثع ورمع وبأ هنع ىور عبصا نب مسأق

 ٠  ىقتعلا ىنانكلا دشار نم ةريمع نب لضفلا نب د نمحرلا دبع -!054-

 *ديع. نع ىو سلدنالا قرش دالب نم ريمدعب اضقلا ىلو ىرطلا وبا

 10 («) مث ةنس تاو امهريغو مساقلا نب نمحرلا دبعو بهو نْب هللا
 1 ئقتعلا  دشاز نب ةرهمع نب لصفلا نب لضفلا نب نمحرلا دبع -1055-
 "1 لخإا نتا وهو 092 ةنس سلدذ الاب تات(*)دينا نع ىوزت نفرطلا وبا

 دليل ىذلا

 0 تف نيب نرطملا وبا ديفلا . يا نب نمحرلا دبع -1056-

 قيالبلا" قفا قرص هل“ ةبطرق نكس ةريبلا لها نم رصم سبق نم
 ” قيهنن نب رماع وبا ةركذ ةيرماعلا ةلودلا ءارعش نم ناكو رعشلاو

 دهفلا ىبا "نب فرظالا باو لاق هيف رماع ىبا مالك صن .اذهو ةريغو
 ةربخ انيلع فخ م نيرشعلاو ثالثلا : نوتسب# ملو انع قارعلا ةكيبيلعر

 ياضيلا ىبا دوي اهيارت يطور, سادنالا دييلا نم رعشإ نم ناكحو
 رعشلا نس اجيمل نمانلا رصبا. نس ناكو ارخا جارد نب دمحاو الوا

 مخول ية ير د
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 (")يرعش نم تدشنا ه8 ةئس :تسزح# شكارم ةرضح#

 000سم د رسلاو
 ققرد بع نع ىبلق نك الو ةبابص 55 هناريج الب ىناسو

 نسحلا ؤبأ ىلطيلطلا فسوب نب .هللا دبع نب نيحرلا دبع -1096-

 نب هللا ديع وباو ةمعنلا نب| دنع ىوري لصاف هيقف ففيفع نباب فرعي

 نيحرلا دبع نب رهامج. نع ئورد ه|ع.ةئس هيلا بك .ةزاجالاب ةداعس

 : : ١ + رهامج نبا

 سلدن ال ىرق نم ةنوبشال/ لها نم هللا دهبع نب نوحرلا دبع... -40927-

 * سن[ نب. كلم :نع ىووي .

 نب نابا وخا وهو ب ىهنالا راخيد نب ىسيع نب نمحرلا(4)دبع -4098-

 «. مكحلا ديع نب هللا دبع نب دهم عيس نسيع

 ةيرملا ىبضاق َىاَتيمْملا اجر نبا ىسيع نب ندحرلا (2) دبع .-1099-

 م« 287 ةئسا ىفوت

 ةبطاشب بيطخلا تباب نب زيزعلا , دبع نب نمر (ةردبع -1050-

 « هإ١٠ ةغس ىفوت

 مكحلا وبا ىاسسلاو اياشغ 7 نقاملا دبع نب نمحرلا(4)دبع) -1051- 

 « (هرعإ ةنس ةبطرقت ىفوت

 ىل ةيما نب .ارعش نم عاش مصال نمثع نب نيحرلا "دبع .تإ059-

 هرعش نسو رصانلا نمحرلا دّتع مايا
 | اريعتساو نزملا ىكب ةادغ ارشبتسا. دق ناجربملا ىزا

 (4 رخوم ,(2) هعم رخوم .(5) مدقم |, (4) دغم ملقف
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 ميهاربا نب دهحا ضيفلا اهي دلع تحاض .دمخا ن

 دبع نب فسوي رمع وبا ناظفاححلا نامامالل (هنع ىور : مهريغو ا

 « مزح نب دهن وباو ربلا دبع نب هللا

 هركذ ذادغب لخد يلغتلا مساقلا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع -4095-

 ىهلغتلا هللا دبع نب نمحرلا دبع ىنربخا لاقو دمحا نب ىلع دهوبا

 ْ . اهلوي الف دادغبب مركلا عراوش نم عراش ىف شام انا انيد لاق

 ذا دقو ءام هيفو نسحلا ةياغ ى شوفنم وتفم رولب ساك ةدبا ىف

 جاومتي املا ناكجف ءاملا كلذ ىف اهامرف درولا ن امز ءادتبا فر ةدرو

 رظنا تفقوف اقهنا ارظنم تيارف رولبلا ضايب عم درولا ةريخ 5
 فارافيبإ انا اتسم 0 دع

 ا ثيح : اذوب ا عر مع .ىولا

 00 يطلب ناو يداربلا لع ليي ال هئال لجسم ىدنع .درولل

 قناديبجلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع -4109-

 ةلالجو ملع تيب لدا نم :قرطملا وبا هتينك ةيسنلبب ىضاقلا ىرفاعملا

 لب. تفلخ نم ؛ع.6.ةنس ثيدحلا عيس كانه ءاضقلا نولوادعي ةسايرو

 |. مساقلا ىبا: نتا نسجل نب رصن فلا وبا قادغيب ةنع ىور ىناه

 د يرقملا دواد وبا هع درا  ىطم ثاشلا

 نيويسل مثي ىيعشلا نييجلا ىبا ىب هللا دبع نب ضحرلا دبع -410985-

 ترشتناو ةقلامب .كثيدح ةعالع ىوغل ىوحعحدت بيدا ثدحعم ديز وبأ

 ىورد رصمأأ فوفكم ناكو هياكذو هلع ىلع ةلاد هو أهي هفيلاوت

 ىفوت هنع ةياورلا ف ىل نذا ةريغو ىبرعلا نب ركب ىبا"ظفامما نع

: 
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 هللا ةبعو زيزعلا دبع نب .(رمع نب ريزعلا دبع هنغ ئور) ريع نب هللا دبع
 ريغ كلذ ركذ [[0 ةدس سلدف الاب مورلا لاتق ىف. دهشتسا ضايع نشا“ .

 لدع مورلل وزغلا رهثك هتيالو ىف .ةرهسلا ليمج احلاص الجر ناكو دجحاو

 ليعمسإ رهاطلا وبا ينربخا روهشس ربخ قلد وا كفل مرانغلا ىف ةمسقلا

 وبا انإ لاق انذا هيلع, تارقو .رصن طاطسفب هتيقل بادرلا مساق نبا

 ريخم نب ىلع ان ةيلع اعايس ىنندملا مساقلا نب وجل نب: دّشرش'قداتطأ

 ىلع مساقلا با انا(. .) جرفلا نب .دمحا :نبت ده ركب وبانأن لاف لالخلا

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انا لاق :دادع نب فلخ و سلطلا نول

 مهو ةجدنرفا ىبكعلا هللا دبغ. نبا: ينعي: نمحرلا' دبعا ازغ لاق 'مكحلا دب
 7-6 ناكحو من رفظو' ةريثك ميانغ[*] قف سلدنالا ودع ىصاقإ

 اهب رماف دجربزلاو توقايلاو .ردلاب ةصصفم بهذ نم .لجر تاصا.

 نيذلا .نيملسملا ىف كلذ رياس  مسقو سيلا جرخا مث ترسكف

 ىنلا ىسيقلا نمحرلا دبع“ نبا ىنعي ةذيبع كلذ علبف ةعم اوتاك
 بتكفب هيف ةدعاوتي .اباتك هيلا :بتكو. اديدش ابضغ تبضغف هلبق :نم وه

 نحرلا لعجت هب انناكح ول ضرالاو تاومسلا نا .نيحرلا دبع هيلآ:

 ٠ ١ اجرخم اهنم نيقسملل
 ففرغي(1) ىنارهولا' نديم دلخ نب هللا .دبع نب نمحرلا دبغ .-1099-

 دمحا ركب ابا عمسو. اهريغو. قارعلا : لحر ىناجبلا وهو زارنكا نباب ظ

 بحاص ىبخابلا قحسإ اباو ىعيطقلا نادمح نب كلم نب رفعج نبا

 دج نب مههت .سابعلا اباو ىرهبال ملاص نب ده ركب ءاباو) ىريزفلا» ٠

 (4) برغلاب دب. ظ
 ا 45



 7-1 (اكفا. 114 )

 لاي نيانمللا دبعنب ديعو رغما ”قيهفلا" نوره "نب ثرح نب .نميلس
 « + مامالل نب زفبم نب ده نبا نيشحلا ىلع ىباو فارصلا نبا

 شس ىبطرق فراملا وبا ِرْج نب ديعسا نب نمحرلا دبع -1018-

 « عز" ةنس ىفوث ةرببلا

 ليلخ نب ذمحا نع ىوري ىنانكلا دل نب نمحرلا دبع -1019-

 * .دمحا نب ىلع ده وبإ هنع ىور

 ذك اكول ىايبشالا ىمرسحلا, قالّبش نب نمحرلا دبع -1090-

 قاربش نبا باير مههلو / ماللان ديحا نب ىلع ده وبا لوقي ناك
' 

 قنا نبا مايا ق. ناك. ميدق رعشلا رينك زوهشم رعاش بيدا ءارلاب

 "رعشلاب تابطاخمم قرداقرلا نورق ناك 0# ل ال ىبا 23 هلو رداع

 لاف مزح نب دمحم وبا ثدح دومح ىنب ةلود كت كامو التوط ريع

 «افلع .موغلا ىف كنييلئاؤأ لاف قالبش جاني لاق ثني نب مساق ان ا

 :موقو ريثكلا ناحبرلا زةيلاوح# ربق اهنفو نيواوتو ريهازا تاذ ةريقمب ف

 ةربقملا 582 الو ةظعوملا مكترجز ام هللاو مهل لوقا تنكف نوب رشب

 ”ملإلا لوقا تدظف نم “نم ربق تفرع انوا ىل نولوقي اوناكتف لت

 لاق. ىناه نب نسعلا ىنكحلا ىلع ىبا:ربق اذه ىل اولاقف لاف ال
 لوقا تدكف لاق هيثرت وا ربت ال ةللاو نولوقيف ىلوا تنكف

 مالسسلا تكيلع وفعلاب داعو مايغلا صاشن ربق اي تكداج

 مالكلا نويع انع ترتتساو ادوتسم ىفرظلا ىعضا ليفف

 سلدنالا ريما ىكفلا وهو ىقفاغلا هللا دبع نب نيحرلا دبع -4091-

 .ىتشيقلا نمحرلا دبع نب ةديبع لبق نم ةنانيو رشعلا دودح ىف آهملو

 نع ىوري نيعباتلا نم اذه ىقفاغلا نمحرلا دبعو ةيقبرفأ ل
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 بيدا ملعلا لها نم ركب ويا ىولبلا نميلس نب نمحرلا دبع -41014-

 هل قيدص ل اهب بنك اتاهبا هل تيار ةثايعبرالا دودح ىر رغاش

 اهنمو ةوسك هيدهتسيو هحزايي مالكلا لدا نم

 برثيو. ىوقلا . . . . كيداني هلاو (ةوعد) بادال ةبضه ابا

 بعليو وهلب قاطلا لهأ ناطيشب وتقع ول طرف نع لوغشملا اهيايو .

 برخحدم لالصلل باب ككلذو ةس جااصب ىنود ارتهتسمو

 أهيفو

 بهلتت ةردص ى .ةرمج ىلع ىوطناو كدبع باوثا' تيقلخا .دقو

 بليملا باهثلا ىب ىصوا ناك اهب ةيضو ىا مطلا ميلعلا ثنناو
 فرعي ديز ابا ىنكي ىسلدنا ىميمتلا ديعس نب نيحرلا دبع -4015-

 نبا بانك نم جالثلا دهم نب هللا دبع ةخسن : اذكه ىريرتجلاب

 ىرير جلاب. .نرغي, هطخب .قروصلا_ ةخسن ىفو ءارلاو ىازلاب "نسنوي .

 تام رمغلا ىبا نب ديز ىبباو. يرفلا .نب» عيصا نع ىور: نيءازلاب
 * 010 ةئس ىف

 دبع نب دايز نع ىورد ؛ىسلوبارط .نيفس# نب نيحرلا دبع) -4016-

 ند بمحل نب ىلع نب  نيحي مساقلا وبا هنع ىورب ىقيرفالا نيحرلا

 « (ىرصملا: ىجربضحلا :نوره نب هللا دبع نب ميهاربا

 نراللا وبا ىميقلا نمحرلا دبع نب ديعس نب. نمحرلا دبغ -1017- 

 ىف ىفوتو 681 ةنس ةدلوم ثدححس ىرقس هيقف قارولا نباب فرعي

 نب نسحلا وباو مهحرلا دبع نب دمحدم هنع ىوري ه[[ ماع فب رفص

 عبصالا ىباو دواد ئداو نماغملا ىسيع نب دمحت<م نع ىوري .ةدعنلا

 عهبرلا ىباو(*) ىجابلا .ديلولا ىباو درب ىنب ىلوب.ةةربخ7 نب ىسيع
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 يبإلا ليوط عجخنم رعاع ىباطغلا مكح نب نمحرلا دبع -41008-

 '؛ 0 وم محاولا هور لق ةيلرزبلال رز

 ْ ةليوط ةدهصق

 .-هزالفإع ف ثاعلاو هب ىربص ىوتلا ناو ىوللا:جرعتمب' الهإ

 ةتارفز نع ايرطن بلقلاك ؛ بلا ىلع نيوط دقو بابقلا ثنيح

  ةتايويحم عوط بجي .بصلاك ىتولا كل نيقج دقو كانرقملاو

 هتانانند.غادتاو:انيع لولمم ىرشلا ىببا رانضا دقو. راوضلا هيف

 هتابن- ناكس هب-نولقلا ردت ىعنرت غبر لكف ةامكلا نعو

 . "ةتاكرح- نم تاكرخلا ةقتعن :ايناكف انقل لظ :ئف "نسبكو

 (*)يتارهز ىف .ةارملا ةزنتف :ابلامج ضور ةارملا ىف نراظنو

 "دل هب ع[| ةنس ىفوت فارهولا نناتعجلا ”دلخ نب نمحرلا دبع 21009

 ”هركذا 0 بيادا دعس "نب ديعس نب قلخ نب نمحرلا دبع -1010-

 نع نب دا
 53 ىشيلقا :نوما: ديس نب فلخ نب نمحرلا دبع -1014 

 ركب ىبا نم ةكمب عمسف معو ةدس لحز "9| ةئس' ىفوت فرطملا

 سلدنالاب عمبو ةعامجو ىححيجلا صنح ىباو ىرجال نيسحلا نب ده
 * ىضرفلا نبا ةلاق .ةريغو ئطيرجملا ملاس نب ديعس نمثع ئبا نم

 نب ىسيع وخأ وو ىقفاغلا دقاو :نب رانيد نب نمحرلا دبع -4019-

 + ةريغو نيديعجلار انيد نب ميهاربا نب دهم نع ىورب ههقفلا .ر اييد

 مساقلا وبا ىشبَللاِب فرعيو يولبلا اجر ىبا نب نمحرلا دبع -1043-

 دمحم هروب مساقلا وبا ىضاقلا هنع ىوري ثدح» بيطخلا ىرقملا

 « اهب :ماقلا: ماما :اجرعلا ننا ىلع ةكمب ارق اهريغو عبسلا تاارقلا
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 #4 ميبرش نب نمحرلا دبعو (*) رسال نب رهكب :هنع ىور

 نب نسح نب دمحا نب ميهاربا نب رفعج نب نمحزلا دبع . .-4008-

 يراع دهاز بيدا ةقرؤل لها ص م فرغ دمع# وبأ ديعس

 ىلع اهلها مايق رثا ىف ةيسرف ىلو مديقلاو ةسايرو“ ةلالج كتيب لها نم

 تيار يندلا ىف دهزو كلذ دعب كنسن مث هركذ انمدق امك نيقثلملا

 دهزلا  ةقيرط ىن .هماقمب هل دهشت . ىبا همع نبا.لل_ اهنتك ةلاسر هل

 ةبيجتع ةليوط ىهو لاح نإ الل ردصي اك اهلثم .ناو هتحاضفو هتفرعمو

 ىبا ىضاقلا لصا ىف هعامس تيار دقو زؤمرو تاراشاو مكح اهيف

 نع ىبا لصا ىف ه.ب: ةنس ىر ليامشلا بانك ى ةركس نب ىل
 دج وبا هيقفلاو غابدلا نب ديلولا وبا ظفاحلا هنارقب بانكلا عيسو

 ةعامجو حاصو نب ةلس نب دمحا رفعج وباو (رشاع نب دهم نب) رشاع

 7 اع و نيعبرالا دعب ىفوت مهريغ

 عفاف نب ةبقع نب ةديبع ىبأ نب بيبح نب نمحرلا دبع <1006-

 جراوخب لامقل ةدصاقلا ركحاسعلا نإ بيبحاهيبا عم ناك ئرهفلا

 نم .سلدنالا لخدو نيمزهنملا ةعامج ق. تبيرهو ةجفط ىحاونب ربزتلا

 نتفلا راثاف ةمالس .نب ةبلعثو رشب:نب ا لوخد ليبق ارصعا| رزاجم

 . اهب بورحلا ىف هل تناكو اهريما نطق نب. كلملا دبع لتق لبق

 اههلع اريما .راظنتلا وبا ىبلكلا رارص نب ماسح لصو نا لح زابخا.

 نب نمحرلا دبع جرخاو ةماقتسالا لل روسالا درو نثفلا عومج قرفت

 « |مه ةذس دعب ةيقيرفا كل نسلدنالا نم تيبح

 درهم .نراع: لرقم ذاعتلا ىجررخلا نسف رب نمحرلا دبع -4007-

 ظ <«: (/مساقلا» ابا. فكي عا ةاساىقوت
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 ْ ”٠ ةرعش نو يلا نركي ناك ةبوق ةعاضي رعشلاو .بادالا

 اسمه مهب قيطا ال ىدانا تقفط هلامج قوف ديغلاب اودغ املو

 ال لالا ع و ةفقوب دوجمت ىوها نم سيع ىسع
 . اساي قوبلا ىف: ةتيم بيرغ ريغب مهعادو دينعي١ ىسفن تيفلت . ن )اف
 0 مب مو, ةئس نم اهيرق تاونجلا نب دمحا وبا تاس

 -  -900يبا رهاط نب نمحرلا دبع نب دمحأ نب ىنمحرلا دبع 0

01 

 روع ملوي ب ساو يلدا ليا بنا م نع روب يف

 وس اسف 0 : 03 هععو اب

 نب ىلخ نب دمحم نب ميهاربا نب دمحا نب نمحرلا دبع .-1000-
 .رابك نم رول ساف ثيدحم هيقف ركب وبا جاما ىلهل 0006 .)ميداربا

 | 011 اس لاوش .ىف ىفوت رثكاف هنع ىور ىفدصلا ىلع 7 باحصا
 0 (ةربغو نةليل# ظفاحلا نع يورو .م.00000 |

 . * (4) ميهاربا نب نمحرلا دبع -1001-
 لبا ىايزلا طابسإأ نب سنجع نب ميهاربا نب نمحرلا دبع -1009-

 كيني « ماع ةنس تام ةقشو لها نم فرطملا
 ظ . رويفم ديف ةيطرتب ىسانلا ركبب وبا مهدإ نب نيحرلا دبع -41005-

 *« هزت ةخس. ىفوت

 ٠ 0 دو نيفست وبا ىقفاغلا مراصلا نب رشب نب نمحرلا دبع .-1004-
 ا مورلا لاتف ىف اهب ديقتساف سلبنال كل عجرو كلما دبع نب نميلس

 1 )0( 11 سن .بل117+:03إ+ سنتا ضب 3ع ةلعؤسم مووتسوم موق 01 زرع ةاتأ 26 712 يانأ»
 .. ةمص ةلتودمل هات 1من جا مهنر ةموسعسلم طحستلتاهأع 06166. _َ



 11 ْ (761. 112 ؟. 1127.)

 يضاقلا برز نب ىقبي نبا ديحتنوا ىنفيخلا ثراخ نب ديحتم
 « ىرمنلا ربلا دبع نب رمغ وبأ هنع ىور

 ةعايجلا ىضاق“ فرطلا نب: رشب نب دما نب نمحرلا دبع -995-

 وهو هيلع ىنثاو دمحا (*ز نب ىلع دهن وبا ةركذ بيدا ملاع دقق ةبظرقب
 همولعو هسفنب اهبف رخدفي ىتلا ةيبابلا ةديصقلاب ذمحمم وبا هبطاخ ىذلا

 بلص اهل :موقي الو اعد ليقل الماج نساتلا' يف .تبطاخ ىفا ولو

 بسح ادل هيف وهف ملع لك نمو ىشس نم ملعآتبط اخ ئبنكالو

 . * دمححتم ىبا لثس نم هيف ففصولا اذه لثمب كيهانو

 « 511 ةنس ىفوت دلختم نب ىقب نب دمحا نب نمحرلا دبع“ -894-

 نب ىلع دمحم ىبا ةركذ ئلم نب دمحا نب نيجرلا دبع“ 098-
 ئخثم نبا اندشتإا لاق كادت دمحا

 ىلع د ضفاورلا طارفاك ىغجتلا ىفو دودصلا ىف طرفيو

 ىرماسلا لاعتف ىبب لعفيو ىلباب ظعحملب ىنظحالي

 ثدححس ىبطرق هيقف ركب وبا ىبيجتلا دمحا نب ٌنمحرلا دبع)“ -096-

 ىبحك# ند هللا دبع نع فرطم نب دمحا نع أطوملا باتك ىورد روش

 هنع ىور هيققلا 'بيجتلا ليهازبا نب )قحاب نعى وريوا ىلا اوك

 « (ةريغو دمحم نب متاح

 لها نم هيقفلا دمحا وبا قلخ نب ديحأ نب نمحرلا كبع -897- |

 ثيدحلا : ملكي اراتكم اماما ناك تاوحلا نّباب فرغي ةلطؤلط

 عيرس نهذلا ىكذ رظنلا ىوق ةيوقلا ةجمحلاب تادافتعالو هقفلاو
 ىف تكلذ عم هلو هب قف" ام ى "قيلاوت هلو ناسللا 'عيلب فاوجلا



- 
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 ةعمجلا موي نفدو ه٠ع ةنس نس رفص نه رشع عبازلا سييمخلا : موي 2

 انباحةصا صعب يندشنا ةدوهشس هتزانج تناك. نوجلا دجسم ءازاب
 | | اهتم اتاهبا ىدي ال هقحات داك ال اوهلا ى هشعن نياع دقو

 0 نيفس هيف وهو رحب وجلاو هقوف علق نافكال امناكو

 ١ نيربج هب رمسي اهناكف ىرولا كاردا قوفو اهيسلا نود
 لسن ايكو ريسهب هتافو لبق الك هب انربجب ملوا ٠ع ماع ىن ةدلوم ناكو

 000 « ةدلودبب ربخد نا لجرلا .بدا نم سيل لوقيف

 تدم هيقف نامزق نب ىكلللا دبع نب دمحم نب نيحرلا دبع -008-
 نس ىفوت ايهريفو ىسبعلا نعو عالطلا كوم جرف نب دمحم نع ىوري

 ةبلط نم هتافو لبق ادوجوس ناك نم. زاجا هنإ هقثا نم ىنربخاو هلع

 ةتافو تناكو انهب هنع ثدحا اناف ةماع ةزاجا سلدنال لها ملعلا

 « ةيلاع نس نع سلدنالا برغ دالب نس .ةنوشاب

 هيقف ذاتسالا مساقلا وبا كارلا نب دمحم نب نمحرلا دبع :-090-

 ايهيف' امدقن ناكو.ةيليبشات بدالكو رعتلا ارقا نوهكم ىوغل ىوتتن
 37« ةيهتت نسا وبا هنع' ىنثدح هعإ ةئس هللا هيخر ىقوت نإ كح
 يلقصلا مث ئشرقلا هللا دبع يبا نب دمحتم نب نيحرلا دبع 8912

 ىاضقلا جاجملا ىبا نع ىورب مساقلا ابا ىنكي لضاف ثدحم هيقف

 « ودغو

 نع ىوري هيقف ركب وبا ؛1)ليئوح نب دمحا نب نمحرلا دبع -999-

 (1) ةدحوملا ءابلا ع فلوملا هطبض اذك
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 ثدعحه+م هيقف دمحم وبآ سابع ند دمحم نب نمحرلا دبع) -987-

 0 ده ىضاقلا نع وه ىوربو ةريغو ىشفولا دهلولا وبا هنع ىوري

 ةيما نب هللا دبغو هللا نوع نب دمحا رفعج ىناو جرفم نب دمحا

 1 « (رصن ند ةللا نبعو

 نشهجح "نب: قواوي "نبا هللا اذبع نإ نصمم نب .نسحرلا كي ال
 ةباسنا بيدا ئوغلا لهلج ماس ةمالع ثدحم هيقف ىصاقلا مساقلا وبا

 تاس نأ هل ةتيحتص لضاف عنصم بيطخ لاجرلا اسال ظفاح

 ظفاحلاو ثيغم نب 'دمحتم نب سنوي نسحلا وبا: مهنم ةعامج نع قوز
 دبع وباو درو نب دمحم ند دمحأ مساقلا باو ىبرغلا نب ركب وبأ

 كغو رشع دحا: ىبا نباب :نرعي .دمحا نب نيسكح» نب دمعماءللا

 نب .عبصا نب: ديجمو' نيطاشرلا ىلع .نب هللا .ديغو عفان. نب دفحا نينا
 دمحا نب ديعسو بفضانملا نيابي ىرع عبضا نب دمحم نب دمحم

 ىبا:نب هللا دبع ىباو(*)ىكم ديفح كبلاط ىبا: نب: رفعجواةاضو نيا
 ىصاعلا نب .دمحا نب. نمدرلا دبع: نب .دمدعمو نيس اضخبلل لاما

 ىلع ند فسويو عسيلا نب هللا دبع ند مزح نب ىسيعو ىههفلا

 ىباو بهوم نب دمحتم نب هللا دبع نب ىلع نسحلا . ياو ىاضقلا

 نباب فرع هللا دبع نب فلخ نب زيزعلا ديعو هقثي نب فلخ .مساقلا
 نب ماشهو ىجورطبلا قرابلا دبع نب نيحرلا دبع نب دمحاو ريدم

 ىسوم نب ضايعو دمحم نب حبرشو ىلالهلا هوُقُب نب ماشه نب ديحأ

 ةغللاو ثيدحلا لاجرل اظفحو انأقنا هعقو ملع ناكو مهردغو ضايع نبأ

 اهرو ىردا ال هنع لس ام ى سالك رثكا ناك افصنم بيرغلاو

 هنع هللا افع ىفوت روفلا ىلع ىردا .ال هلوق بلابل ينو ناك
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 ليعيشتا نب دما نب دهم رماع وبا هنع ىور 610 ,ةنس ىفوت العلا نبا

 « ةيعخلا نبا عيش ىلطيلطلا

 : ٠ روكذم رعاش شورطالا ده نب :نمحرلا دبع -982-
 .ةالضلا نحاص ده وبا (1) سابع نب دمحم نب نمحرلا .دبع .-985-

 هللا ذبع نب“ مامت بلاغ ىبا نع ىورد روهثس هيقف. ةلطيلط  عماجب
 ديتع» نب ةللا ديعو ورمغ نب دمح#و ىولبلا ةفيلخ نب .ديححتو .مامت نبا
 ' .ديعس“ نب دمعدمو ثراولا دبع نب هللا دبعو(2) نوبلع نب ةيسا نبا

 ديلا ذا 0 ىرعب نب ةلس نب باطخو جزعالل نباب فورعلا
 ظ « دمحم“ نب متاح هنع ىور لبان نبا
 0011 اس ااواسسال 15 -084-
 ىباو عالطلا نباو ئرذعلا .سابعلا ىبا .نعو همدا نع ىور نيسعلا
 . .ةمحتلا نب نسعلا وبا هنع يورد جارس نب هللا دبع نب جارس مساقلا

 فلن | « ةريغو

 ريع وبا .هركذ ثميدإ رماش ماظنلا نم دييع# نب نفحرلا دبع -985-

 انني « هلبق ىذلا هلعل ىردا الو ىديمحنا لاق ةلسم نبا
 راع هيقف دج وبأ نسحم نب باغ نب ده نب نمحرلا ديع) .-980-
 رهغص وهو ةوبا هل زاجحسا(ة)اددغق ةياورلا ىن هللا هةمحر :رثكس# ثدح“
 0 لا نيام يبا لودر نيا كدر افرش كلذب هل دلخمف

 ليال ىدايج لهتنس ىفوتو اع" ماع ةدلوم ةعامجو ىلاجتتشلا دمحم
 4 ا . ةرصبتلا_ باتكب ىببأ مع نبا هنع ىثدح هإ٠ ةنس

 (2()1) رص“ (5) اذك
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 هقياقش دجتسيلا .ايحلا دورب اهدارقنا تارصانلا دودحلا :_يهيو”

 نمحرلا دبع هيسأ نم

 ىقدعسلا نبأب نرعي ميوس» ىدا. نب دج نب :نمحرلا دبع -875-

 « [1: ةنس تام .ريثك نب نيجي نب ينجي نع اىوزي ىسلدنا ثدبحم,
 ف رطقلا وبا سيطف نب: سيع نب بمحم نس .نمدرلا ديع 9756+

 ىسيع ىبا نع اطوملا باتك ىوري .ثيح» .هيقف ىبطرق :ىضافلا
 نايك ىسسلبارطلا ده نب متاح هنع ىورا. يحي نع هللا دبع نع

 « دنسلا اذهب اطوللا(*)

 لمع نيا! يراوفجر قره هكر نير ديحبا بنو ده نب نمحرلا سبع تلكم
 نأ نب مكحلا ند ىبحي نب :فسوب نب.بوبأ نب مكملا نب هللا

 « .سلدفالاب .تانث كلم نب  ققي. عيس ىسلدنا ده وبا .يصاعلا

 رهسالا رضانلاب بقلإا رماغ. قنا

 نب ديم هليق وو ةئس بنجر ى الوتقم ىفوت كلملا دبع هيخا دعب

 + هركذ انسدق امك هبلضو رابخلا دبع نيا ماه

 نب دمع“ نب نمحرلا» دبع. -918+

 راصعلا نب نشوح نب سابع نب دمعس نب نيحرلا دبع -819-'
 دنسم ةيوار ثدح.م هين اهب ابا ىنكو اهب بيطخلا ىلطهلطلا

 *« ع“ ةكس  ىفوت

 نولعت يطوق نرطلا:وبا .دعاص نب دمحم نب نيحرلا دبع .-9802
 ةنس #09١

 : ىنحي ىلطيلط ةلوروبلا ندا ىسيع نب ده نب نمدرلا دبع -981-

 ركب نع ىنشخلا ليعيسا نب ميهاربا نب ده نع ىوري. فرطلا ابا
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 نورد وبا :ىتلكلا نب ىسيع نب“ نونسح "نسب :ةللا .دنبغ :-871-
 | رخال عنبر روش نم نولخ تالثل قوق ف راع هيقف ةقلام ىضاق

 دا + هيكحا(1) سعاسم ىف نفدو نم
 هينا اتناذ ثدحتم  ةقشو لها سس ىقشو به ٠ نب هللا ديبعي -وتوس

 0#[ ةخس

 وبا مهالوم ئثيللا 'ريثك نب ىبحي نب ىبحي نب هللا. ديبع -975-
 قارعلا أاهيف لخد ةلحر ةلَو سنا ند قلبفم نع هجدأ نع ىورب نورس

 ىقفدصلا مزح نب ديعس نب ديحأو ىرطم نب دقحا ةنع ىور اهب عييسو

 . ىنبعرلا ده نب دمحاو نوسيع ندا نب هللا دبع نب ىبحي ىسيع وباو

 - 70و دقعم نب“ هللا, ذبعو ميهازبا نب ليلخو ىبلغتلا تبان نب ديحاو

 ٠ نيردللا دبع نب ؛دهمهللا دبع ىياو عمبر ئخا: نياب :نفورعملا' نينح

 ١ سلدن الاب هللا ذيبع تاو ةاصقلاو انهقفلا ى نيخراتلا بحاص ربلا ذبع

 عادا الل هب ++ ىنبح# نب قبح نع ثدح نس رخأ وهو )ا ةنس

 00 1 مياس جبزإبا يم هللا دينع -9714-

 0 هل دشناو 3 ند

 اقياش ا مهامتس وو 7 3 فشي 9 هيلو عجرك .ماقا
 0 ملا ايهف

 :(4) 4 هلعل) اذك
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 ىنثاو هنع ىورو دما نب ىلع دم وبا هركصذ رابلا رب نب دمحا

 « هيلع

 دبع نب ديم نب هللا دبع نب قسوب رمع ىبا نب هللا دبع -865-
 ملعلا ىف مدقتلاو ةعياذلا ةغالبلاو عرابلا .بدال لها .نم ده وبا ربلا .

 نرد دقو ةيئادب ةيامعبرار نيسمخلا دعب هيبا لبق: بام ءاكذلاو
 هل تدشنا هلياسر سانلا

 نفر نابع ليلع» نتحاو البان .نوفكي ال ظ

 كفتح  ناديم ىف ككاسرف هتلسرا اهرلفا

 ظ , اال هلم سفك سي سا>يإل هنن يللا
 نب ديحم نب نسخلا نب كلملا دبع نب ده نب هللا ديبع .-866-

 ىص هللا. لوسر :ىلوم. :عقار .ىبا نب .هللا دهبع نب قير وا قرر
 ةدجو ؛عفري نب ؟ ماضو نبا ديح# نع قوري ىبسلدنا :ملسو هيلع هللا

 عمو ةيس :سلدنالاب هللا ديبع:تام .نانوُزب تورعملا وه .ىكلملا. دبع

 دهم ىبا: ىلع عمس ههقف ىطيعملا ىشرفلا دمحا نب هللا دهيبع) -967-

 ظ +« (عم» ةنس ى. ملسم باتك ىلاجعتملا

 بدالاب روكذس ليعمسا نب ردب نب ليعيسا نب هللا ديبع -968-

 اهننو ةريثك .اراعشا قيادحلا ىف جرف نب.ديقلا هل درؤا دقو رعشلاو

 قرش اهيدح درو نم هنا تعداف ادرو.تيدها دق.كثك

 ' ,قبطلا ى دروك درو الف اهتارم لل ناجع تششسو(*)

 هينا نع ىوري ىهسلا بيبح نب كلملا. دبع نب هللا ديبع -969- 

 « نيعيامو نيعستو فين ى سلدئالاب تام الضاف اخلاص الجر نأكو

 « 0٠١ ةنس ةبطرقب ىفوت ىثادغبلا دمحا نب رمع نب هللا. ديبع -870-
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 نيف امون افطالل نظن نا. لوقي .نا رثكي ناكر هنا كلم:نع مسافلا

 رفكحم رعاش بيدا دوُبعب رعي ىمعالا توقعي نب..هللا: دبع. -909-
 7 مايا فل ناك هيلع ارعب بدالاب ملاع ميرال با

 ) .:هلاوز (4) ىرن ليلق نعف لاح لادتعاب ررتفتا الاهل
 000 هلاخ لوحتت نا نم دب ,./ءابيجعب ةارت دق كو

 |0000 ير لئرام اديعجم سا

 . اياقيم قزرلا هانا ماقا ولو هتيغب رادقالاب قرزرلا فعسي مل

 ” اقاوساو ءايحا سانلا ىفك دقف هتبغر باب مزلاف ليفكي كالوم

 اناوخا ءارصتسلا الفلاب ىغببلاك ةمرحدمب  عجري ةريغ دمعي نم
 . روكذس هيقف نيقشتولا ىرفاغللا نوشيع نب .فسوي نب هللا دبع -963-
 دبع ليقو هابا هركذ تفو و ايح ناكو سنوي نبا ةركذ ةقشوب

 ةيجمعملا نيشلاب نوشيعو ملعا هللاو نوشيع نما نورس نب وو نب.هللا

 نع قور احلاص الجر ناك ده وبا نسوي نب هللا دبع. -804-

 (1) (ىري هبارص) اذك
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 نع ىوري ثدحم ىنونلاب نزخاو لاقيو ٌرْرَخاَو نبا هللا دبع -887-.
 م0[ ةنس سلدنالاب تام ىنشخلا مالسلا دبع نب دو حاضو نب دج

 دمحم وبا ىراصنالا ركب نب دعس :ىب ديلولا نب هللا دبع -958- 

 ةثامثلثو نينامثلا لبق سلدنالا نس لحر دهاز ثدح“» هيقف يسلق

 عن ش لحرو هتقبطو ديز ىبا نب دج ابا 0 ناوريقلاب . هقفتف

 سدقملا تيب ل لقتنا مث رصمب و ةدم اهب ماقاو اريثك اهب عمسو

 ش *« تأس اهبو

 نب صياف لهقو صئاق .نب :ةءاضق ىب ليذه نب هللا -دبع -989-

 * ديعس وب ةركذ ىسلدتا نىننانحلا بيعش

 ةدرال لها: نم ىدراللا دهن وبا ىحبصالا نوره ىب هللا .دبع ..-960-

 وبا ةركحذ ملغلا لها نم نواضتم 'ذهاز رعاش تيدا هنقف روغثلا نم
 اهنمو اهايا ةدشنا اراعشا هل دشناو ىدناعلا دمحا نب ىلع نشعلا

 ؟ الحلا ني نياذنتازلب "اجو سنا دكت أ لم
 هقاذم دنع لوعبو هسجمو هنول ف ناركس بسحب زال اك

 (ةردابر ني(4)دابع نب هللا دهيع نب ده نب (سنوي ىب) هللا دبع. -961-

 دنع نيرثكلا نم ناكو دلخم نب. ىقب نع ىوري ىسلدنا ىدارتلا

 دعس نب دلخو رصن نب هللا دبع هدع ىور مم. ةنس سادنالاب تا

 دمدا انا ىانكلا انإ لاق "دمحا نب نع دج وبإ نبخا دحاوب ربقو
 هباتك نس ىدارملا سنوي نب هللا دبع ان .دعس ,نب .دلخ انا ليلخ نبأ.

 نبا نع نيكسم نب ثرحلاو نونعس انا لاق دلخ# نب ىقب اف

 (2()4) يسع
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 ١ ىبا يضاقلا:نع ىوري ده وبا جاجزلا نوم نب هللا دبع ووو
 ظ هاوس

 70 داصبلا (ثدحمر دهم وبإ ئحابرلاا دوعشم نبا هللا دبع تهت

 "قب نسحلا وبا هنع ىوري عالطلا ىلوم جرف نب دهن هللا دبع وبا مهنس

 و « تنيغو ةيعغلا

 : للاهل لها نم ةطسقرس ىضاق نامعتلا ىببا نب هللا دبع -954-

 هك ةااةعع كلن

 اديفس نب دمحم هنعي ىور دلخم» نب ىقب قايل دبع 9 بحاص

 ةضاي ان 5 « تكابن نبأ

 .ديختيا نوخح 7 ده عبوس ىسلدتنا دهلولا ىبا نب د هللا دبع -956-

 اكبر م٠ ةغس نس ابيرف سلدن الاب واف بادو د هللا دبع نبا

 0000 ياك لبو ضؤل ف دهس نيسلل

 .ليلخ نب ديحا ان ىناثكلا افا لاق ديح» نب ىلع ده ىبا:نع ده نبا

 "ويست لخإ | ميكتلا مت :.دفلؤلا ىبم):! نم. هللا :ديعأ/ نطل دعلبا ني. ةلفح ان
 ةييدملاب ,.ناشلا ريبك ناك رصنلا وب١ لوقي(*):ىفوكلا ويلا ب نب دمحا

 نضنلا ىباب كي لسراف رم ى ةنيدملا لماع لل ةفيلختلا بانك ىتا

 نإ لبق هللا بابك فكانا دق رضنلا ونإ هل لاقف كلذ ىف ةزاواشب

 هب ليد ف ىلوا :نيبادكلا عأ رظناف نينموملا ريما باتك فكيتاي

 ىببا نب ده نب هللا دبع رهو هدج كلَ هبسن ديعس وب هركذ اذكد

 نيبو .هيسنب ادهاش .انيدح هل انركذو هعضوم ى هانركذ دقو ديلولا

 « هنع هناياور :ضعب ى .دعس نب دلنخ كلذ
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 . ميمثك نم لياسملاو قياقولا ديف عمج ديفم نسح بابك هل ىقنوبلا
 « اهقفلا

 (هزدللا هيحر ناك ده بإ! كسلا رباب رصف ئدآ نب هللا دبع .ت947-

 ١ ىكذ 0 افراع 0 ثيدحلا دييقت ىف ادهتجم 3

 د نا ا دعب.

 وبا ىسيقفلا نارمع نب ديزي بن مساق نب هللا دبع 948-

 ل! ليمي ناكو ليلج هيقف بلطلاو ةلحرلاب روهشم ئشلدنا ديم

 نكذو مؤ ةنس تاس: لاقف نشملا تزاخ. ني :ده ةركذكنفاظلاب :كؤفلا

 لاله. نب. .مساق نب هللا دبع انتعن !ذإو لاق :دمحا نب ىلع ده وب[. هلضف

 لالخلا سلغملا ىنب ,نسعلا ابا الك امهب راجسن , ديعس نب“ راذئمو

 نميلس ىبا ىنب هللا. دبع مكرش دقو دمحا ىب مورو ىجابيدلاو

 (غ « ىلع نب دواد ّئنعي هنبعحجتةضو

 شيم _ىصانلا هوبا هلفق:لساغب فيدال لانللا ني للا دبع توروس
 : يب مسج ةنس ى. هلتضفو ةيدال هلا نماعلا رفا ةعباتقم

 ابيلط.لعلز اليراع لن ليال هكيينلافينر: لاك نيا هللا ءورسا

 سلدن ال لها نم وهو |ا/ح ندا كلا لشلاءاويس

 « ءاطلا يناجادز موكل مدقت دقو بهو نبا نع ىورب ةدلب تيسن

 ىذلا ىلصلا باتكك ى ثباث هبساو سلدنال هعم اولخد نيذلا

 اما اوس ضرس زب زازا
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 .:اهمشيل هفنا اهيلا دمف ةردز (4) لباقملا نظ هبسحاف

 نب رمع ئبا طبس دهن وبا ىمخللا دمحا نب ىلع نب هللا دبع -040-

 / عهبع نب ده هنع ىورب ه0 ةنس تايغاب يفوت ثدتعم هيقف ربلا دبع

 * ةريغو ميحرلا

 هيقف ىلالبلا (نوجممُس نب) كللملا دبع نب ىلع نب هللا دبع :-941-

 - نعوم ةرهغو ميحرلا دبع نب دهم هنع ىوري عاعا/ ةغس ةدلوم ثدحم

 ثدحتس ىقفاغلا جرف نب زيزعلا دبع نب ىلع نب هللا دبع -849-

 « ةريغو مهحرلا دبع نب ده هنع ىوري
 ةباَسلا هيقفلا ىطاشرلا ئيمحللا: هللا دبع نب ىلع نب هللا دبع -945-

 باستا ى ناهزالل سامفلاو راونال سابتقا بانك هل ديعتم وبا

  ههقل .عماج دياوفلا ريثك بيب رغ بادك وهو راثال ةاورو ةباحمصلا
 ثيدحلا مولع باتك اهب هيلع ارقو ةيرملاب مساقلا وبا ى .ضاقلا ىكوش

 و م ع ىقوتو ٠610 ةئش) ةدلوم هفلا ىذلا باتكلا اذه هلوانو ,كاحلل

 *« (هزعإل ةنس
 008 ىرذمنلا نميلس نب ليمج نب جرفلا نب هللا دبع -44

 <« (ةريغو ىفدصلا ىلع ىبا نع ىور# جرفلا نب عبصا نم عمس

 ىفوت دوجم ذاتسا ىرقم ده وبا ىكعلا زياف نب هللا دبع -هه5-
 نس 06 ةكتم

 ده وبا ىربهفلا دحاولا دبع نب ىسوم نب سو نب هللا دبع -946-

 (4) . : .اقملا هناوص
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 عم. ةنس نم ابيرق تام بدال هيلع ارقي :ناك رعاش هيقف ىوحمن
 هسفنل قدشنا اييف اقدماملا لاق

 «تببس مكئفرع ىنا ولو. ىصرع”تببسف :نتناكم٠ تفرغ
 تكس اذلف ةءرركلا لل اوس مكل دجا مل نكالو

 . بئاكلا .دهت وبإ ىبصحعيلا ريبجلا نب نمنع نب هللا دبع -857-

 « ه8 ةنس ىفوت بيدا

 عيرس ارماش ابيدا ناك ةطرشلا بحاص مضاع نب.دللا دبع ته58-
 : هركذ نمحرلا دبع نب دهم ريمالا ءاسلج نمو رداونلا ةريثك ةهيدبلا

 نسح مالغ هيدي نيبو مهع ىد موب ىر هيلع لثخد هنا اوكحو دحاو ريغ

 اهبؤفلا راسي ام هللا دبع اب هل لاقف قالا قنلا فزلا لما نيام

 ضورلا عظقك . ثيدخحو سيب انام ماعم لا براقع لا

 اذه اهريدي طسبتلا نانع هل ىكراو ظفحفلا ةنودم (*) هيف :كتنظقس دق

 . ايف ابهصلا تالاو انغلا بتارهب,رما مث ريال ل سي اهازربللا ديغالا ٠

 مالغلا لل راشاو هرداوب درطتساو ةرداون ريمالا رطمتسا ساكلا .تزاذ

 لاقو هيلا هسار هللا دبع عفر رثكا الف هيلع يلب ديل. دك »زل

 ظ ١ :ةييدبلا ىلع
 ىلصلاو ةوجولا ناسعل اس افلص نكن ال هجولا نسح اي.

 بفند. مقلم, بيياضلا: اوتاكو لويقلا نسجل نإ ننس
 نيبو اهنيد ةرهخ هنا لاقمو ةردبب هل رماو هنهيدب ريمالا عدبتساف

 م« ةنظلا نم ابره اهراتخاف فيضؤلا.

 تاالوطيب هوايا ف روهشس رعاش ده وبا ديبع نب هللا دبع" -90ة9-

 لاع بقرم ةفص ى ةرعش :نفف: للسحيف رافسال ٠
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 نمو لاف. احسسعم ايرابخا ارعاش ايعفاش اهيقف ناك لاقو دمحا نبا

 روع

 ةيثتك اهب ىرطان 1 مل ول هملا :متاكف#» ىداوف اما

 همس أيناك ,.نأك ناو ىوبب نم ظحالم ىف مقسلا عضوا ام(*)

 دلع الو ىوهلا ساقي مل نم ىنلذعي لظو ىكبأ تللظ
 ملط نار ىوهلا ىف ديئبح افسا ىكب قشلع نع كيلا
 7 حالما ,نيعا ترذن ذم هلئاقت ىبسالا شويج تيل

 داليا خل نورعملا ىشرفلا زيزغلا دبع نب هللا دبع -953-
 هللا دبع وبا هنع ىندشنا ةديسلا لاق رماش ببدإ ىضبرلا ركحلا

 هسفنل ,ىندشنا لاق ىلطبلطلا ملعملا نبا

 0 سال رمقلا اهيا اظح ككقم انل لعجا

 ,,ربخ ايهبفإ ىدنعف اريفخح تلقف رمق اذ نا اولاقف سان كلو
 , رمق هرهد اذهو حابصلا ىتح هتجاهب رهشلا ىنصن ةليل.ردبلا
 7 رذتعت سمشلا نهلا تاجو:الا تبرغ الو سمس تععلط ام هللاو

 : | ىورعم وهو ةيليبشأا أضق ىلو باطخلا نب رمع نب هللا دبع -8934-
 ْ * سنوي نا ةركذ | ةنس لعق ةدلبب

 او دق نب ازحاط نك ىوري ده وبا نيثع نب هللا دبع -055-
 وباو ىرتبلا نب ديحمم نب ةملسم ديححم وبا هنع ىور ذاعم نب دعسو

 .« ىرينلا ربلا دبع نب ريع وبا هلاق ركاش ىنب ميهاربا قعسا
 هدوس مروا م ىرمعلا نورم نب نمثع نب هللا دبع -956-

 )4( ادوجم ةطبض اذك
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 بكرو ةنيداا باب لل جرخو اماظعاو هل ةبيه ايش هيقفلل لوقت نا

 هيقفلا دجوف هيتب ادب رخو هتجاح كدج ىبض#ر هلجر ى.هفخو قيرطلا

 اهبكرف ىنيتبادلا ىدحا بوكر هيلع ضرعف ةنددملا نم برق ىلع

 ذهنيحو سلب لا ةليللا كلت هلصواو رهسلا هب عرساف ناك امب هلعاو

 هركشيو كدجل كلذ فرعي لزي ملو هبرس ىف نما هنا هيقفلا ققحت

 « 68. ةئس هللا همحر ىقوت هيلع

 ىلطيلطلا دهن وبا ىفدضلا نمثع نب نيحرلا دبع نب هللا دبع "ت999-

 نب دمحأ نب دو هللا نوع نب دمحا نع ىورب(1]نّيكذ نباب فرعي

 دبع نبال رصم حوثف ىوردو ىالعلا ليربج نب دهم نب دو جرم

 سدنهلا جرفلا نب ليعمسا نب دهم نب دهم ركب ىبا نع مكعلا :

 *« نسحلا نب ىلع نع
 نيلراررلا دذ ديبع رثأ دمحم ىب زيزعلا دبع نذل بف

 « ع9" ةنس ىفوت ىناسغلا كردي نب دهب ةرحذ دا ١

 ثدحم هيقف ىرفاعلا ناجبجلا نب ىمحرلا دبع نب هللا دبع -934-

 قرش لامعا .نم ةيسنلبب مهلزانسو ةلالجو ملعو اضق تيب لها نم

 وه لاقو :كايدجلا هنع,ىوراو دمحا نب ىلع ده وبا ةركذ سلدنالا

 تام. ملعلا نم رفاولا هظح عم. انواضتو .القعو.انيد. هتيار ضاق لبضفا

 + ةيامعبر الل نم ابيرق
 ىلع دج وبا ةزكذ ده نب نمحرلا دبع رصانلا نب:هللا دبع“ ت9و9-



(< 107.108 .1761) 0 

 دبغ نب ديم هللا دبع وبا هنع ىورو ىسلنارطلا دمحتم نب مناحو

 اضدا .فرعيو (4) 60: ةنس ىفوت راص-علا نباب فرغيو :ىنالوخلا هللا

 ] « ىلاجعشلاب

 ىبطرق هيقف قاقشلا نبام فورعملا ده وبا ديعس نب هللا دبع -996-

 متاح هنع ىور ىعلقلا مساق نب دهيم نب هللا دبع نع ىوزد روهشم

 *« ةريغو ىسلبارطلا ذه نبا

 هيلع ةيطرق ةينابتق ىداو رالكشبو ىرالكتبلا ديعس نب هللا دبع . -897-

 لاق .ىناسغلا ىلع ىبا عمشأ*) فراع ثدح“ هيقف دهم ابا نكي .ىرف

 وباو قايصالا ده با .مهو هخويش نع هتاياور عيمج ىل زاجا ىلع وبا

 مهرهغو ىضاقلا ديعس نب رذنم نب مكح ىصاعلا وباو لبان نب صفخ
 « 208 ةنس رخال عهبر ى هطخا ىل ببكو

 ديوجتلاو ارقال ىف ماما ىرقملا ىسوي نب لهس نب هللا دبع -998-

 ىبا مع نبأ ىنربخا هتفرعم ىلع لدت تاازقلا ق كفيلاوت هل لضاف

 ةراجت ىر ةيرملا لل ىفس دق دمحا لدج ناك ىل لاق هللا همحر

 لهس .نب هللا دبع دج وبا ىرقملا هيقفلا ناكو هل نيتئاد دعم لمحو

 دجوف موي تاذ ماهخحلا لخدف اهلها دنع امظعم ناكو ةيرماب ىرقي

 ىبض هيدي نيبو ريراعلا كلذ ى ةيرملا بحاص ريزو ىدوهتلا هيف
 ملف, علضا ىدوهبلا ناكو اذه ددري(9)لادهت اي هيداني وهو ده ةمسا

 قلخ كاند» ناك رجح هبرصو هيلا ماق نا هسفن هيقفلا لمي

 دجحإ عطتسي ملو هبايث سبلف وه امك رخو هلتق هسار ى هبرض ةفد

 (1) ثس ةنس باوصلا (فلوملا طخب اميف اذك) ثالث : (9) ردع



 نيرو

 اة يجيد

 ااا 0761. 107+

 ةرشعب اهنم لدغ لك ردقي نيلامحلا لادعا نم.الذغ .نوعبراو ةثالثو

 + ثلثلا وحن اهنم.ىفخا دق (ناكح هنا ليقو عابر
 فراع هيقف دمحم وبأ نوجرع ىبا نب ةفيلخ نب هللا دبع -991-

 « سلدنالا قرغب .ةاضقلا ضاق ناكو .ممع ةنس ىفوت لضاف

 نب دمحاس نع ىوربد ىقفاغلا دقاو نب رانيد نب هللا دبع -099--

 «.رانيد؛ نب ىسيع وخا وهو ةريغو ىندملا مهاربا :

 ةلطرقا نكديتادبط ريو: نلت اهلاطغبع_ نرم:ةطيرلا باقل فخ, لالالالا

 اباو نمثع نب ده نب هللا دبعو .ىئشرقلا ةيوعم نب ده ركب ابا عمس,

 وبا هنع ىور م15 ةنس ىف تام ىوغللا ىلاقلا مساقلا نب" ليعمسا ىلع:
 ىخابإ] ام الار عينر ول يلا نط لير ده يتلا يك

 ديرد نب ركب قنا ىلع تارق لاف ليا

 رايضلاو ةفينملا' نيفاغب ىدح .سيعلاو !.ليخانإلا لوما لأ
 رارع نم .ةيشعلا دعب .ايف :دجمن .رارع ير ل

 لوقيف ةرغصي مهضعبو دوردب :نورعملا نمهلس نب هللا دبعن -994-
 باتك هب حرش ةيبرعلا ف بانك هلو: رعشبلاو وعالا لها نم دويرد .

 ذيف ةرعش: نمو قيادحلا باثك :ى روكذم وفو.ىاسكلا»
 رصبلا:ال.سفنلا هتنسحتسا ام نسحلاو ةكردت نيع ال اس كردي بلقلا
 رظنلا اهب ىمعي يتلا بولقلا لب: ترظن اذا ىمعت ىتلا نويعلا اسوا"

 (ةنسا 20 وحن :ةكس رواد) ىسلدنا ده وبا :ديعس نب هللا دبع -995-,

 وا ىجركلا دمحتحم نب دمحأ سابعلا ىنا ىضاقلا نع يور“

 0. قئالفعلا ٠ دمحم نب هللا ديبع 0 ىباو 0 دبع زد
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 عيبرلا ةفص ف ةرعش ندو اننامزب ةايكردا مزح نب دمحم وبا لاق

 د رطلاو
 ْ لطعلا اهديج ايجلا ود نم فرخزو ةعلت لك ىرثلا ىدبا امب تلت
 . لجن اهل دياعوا ريغ نم ناك الو اقطان طق دلت مل ما مييانب

 ظ 4
 . ابرغيف مالطا رسيو اراهن هفرع ىكخي ىردخلا نس .تبجمع
 بسيف جابصلا هجودل رديبو ىجدلا دي دنم بهطلا سورع يلجتت
 اف ساك ىصو ىن هلو

 , , . ءام لكش ىب لثام لكشو ءاوهلا دص نم عيض ءاوه

 ل ةاقال و ايمايءاتا ككيلع ىنفحا نالس سيياع اذا
 ٠ اليهلا يررث و .سيشلا زونك تبديت :ساك هبر تبجؤم ىاو

 د .عجدنم رعاش ةيليبشا لها نم ركب وبا حجاج نب *دللا دبع -919-

 5 ةرعش نمو ةيامعبراو نيثالثلا دعب
 5 ليوعلاو اكبلا ل دجا ملو ىلف نع ال بتحلا تمعك ناملا
  ليكرلا منو هللا ىبسح اي مرغم هب بلقلاو :تيدافا

 فراع ثدح ةيقف 5 ليزن ىشورالا نابح نب هللا دبع -920-

 ايلا ديف نياردع ىذا نع ىور :.1 ماع ىف ةدلوسو 41 ةلل انافرت
  قتاو قيلدال نب مساقلا ىبناو ىسقافسلا ركب ىبا نب نمثع وردع ىباو
 1 نب ادم نب دهم *) لثعفلا ئيباؤ' ىكلملا دبع نب ..دّيحا نب .رفعج (نورد)
 0 تككلا انتا ىو. ةيلاع ةمه هل تناكو ىلادغبلا ئمهيتلا .دحاولا دبع
 0 ةينيب دل: |بسدلإص | نويللا ىف انهن ١.ناةحيترإلا هب .ةمقط نبا نكذ. اهعدجو
 1 لدع ةياس كلذو ةرصق: كل تقيسو ةراد نم  ىشورالا بتك ذخا
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 ىوري ىسلدنا ىلاوللا نم متاح نبا لاقيو.. .. . هللا دبع -815-

 لوقو 051 ةئس ناوريقلا لامعا نم ةسوسب تاس بهو نب هللا دبع نع

 « ملعا ةللاو لا باج“ ني“وللا دع لاق نم

 م م8 ةنس ىفوت ىقشو ىدنسلا نن: نسحلا نب هللا دبع ت944-

 . نب ديعس نب ديعس 4 نب رككأ7 نبا ليقو نسعلا نب هللا دبع -918-

 ديحم 1 نوم نب رع نب لالا دبع قب رقب

 ةحسمن ىقو م[. ةنس نم ابيرق سلدنالاب تاس هنا لاقو ثراتح نبا

 «* باوضلاب ملعا هللاو نورس طاقسأب مكعلا نب ريع نبأ هنع  ىقرخأ

 نب دهم ركب ىبا وخا دهن وبا ىديبزلا نسحلا نب هللا دبع -916-

 وبا ىئثدح بدال“ ملعو ةففلا نس ظح اذ ناكو ىوححنلا (*) نسعلا

 ىنب دع دولولا ابا نأ :ظفاحتلا ديم ىبآ نع ريراش نع ةبنجلت نسلا
 رابخاب اذه هللا دبع همع نع ةيقيرفاب مهربخا ىديبزلا نسحلا نب ده

 ظ « هلضف نم ركذب ناكو
 نس سيئر رعاش بيدا ركب وبا نيسحلا ىبا نب هللا دبع -447-

 اع ىبا روصنملا نمز ىف ناك رهمح نم مهلصاو رهبك تيب لها
 سزولا دشتي هعمس هلا مزح ىبا نب ده وبا ربخا رماع ىبا نب دهن

 اههلوا هسفنل. ةديصق دابا مع ابا
 هموسرل نمف اذه ىوهلا ىنعمو هييصن شعن نضرالل رشن نا افق

 همسيعت نم انعاط ىلوت دق ابو همير مايا نسح ركذتن افق

 هموجمت ضعت بوغشلاو ردبلا عس اعلاط نييف لضولا ناك ىلاهل

 رماظ بيدا ده وبا ىشرقلا سابعلا نب مط -918-
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 قبو هناكمب اا ةبطرق لل .ضهن , مث .القم ناكو ارياح

 بغرف ملعلا ىف ةناكم رماع ىبا نبا فرع ىتح اعاضم ةدم اهب

 "ىار طافح نم ناكحو ةطسقرس ايصق ىلو مث ىروشلا كلِ ه.دقو هيد

 اًةوبا بقليو هباححضا نم. نييقارعلا بهذم ىلع ناك هنا:الل كلم

 !ىنلا وه ميفاربا ةدلاوو .هقلخ ى تناك ةساكشل ةربالا قز مههاربا
 بارخ موهلا وهو ةجاط برقب .دلب ةودعلا دالد نم ةليصإ لل هب.لحر

 ْ ةبطرقب نوفدم وهو :ةنوذش .ةروك نم هلضاو ىازلاب ةليزا هيف لاقبو

 0 ذعر عا! 1 *« ناوكذ نب .سابعلا وبا« ىضاقلا هيلع ىلصو ةفاصرلا ةربقمب

 0 «قرشملا لكد ىشلدنا ظفاح برحن نب ليعمسا نب(#)دللا دبع . -907-
 ١ ين 5 ىنيشعلا ىرسلا نب هللا .ديبع نب رافغلا دبع هنع. ىور
 7 : .دمحم ابإ ىنكي ىسلالا لوزعس نب ميقاربا نب (ةردللا دبع, -908-

 0 0 »* ىفدصلا ىلع نئبا نع. ىورد

 0 . اهيا ناوربت لرب كرم بلع دمحا نب ليعمسا نب هللا دبع. -809-

 (5) ىفوت اهب مما ناك طخغلا نسح هيقف .ىشلا

 قامولد ثدهح“ هيقف ئبطرق عانبفلا نب .عيصا نب هللا دبغ -910-

 1 : هيا الإ

 :ىيقف دحيم ودا ىرهفلا ىبطاسلا بوبأ نس(... .) هللا] دبع -914-

 .ادمحم هنع قوري نيعبسلا براق دقو هز“. ةنس ةيطاشب ىفون“ ثدح»

 1 فر ميدرلا دبع نبأ

 م موع ةنس ىفوت  ىقرول دوسا نب هللا دبع 919-

 7 | (4) (قرشخ مطخب#) اذك (9) رخوم (5) مدقم .(4) رص (5) ضايب



 مسالا 0 761 36 .106+)

 يب ةإإ“ ةخس ىفوت .ثدحم

 كترهال فسم لحنا سوو ان لي -006-

 كدر ةقفلاو كيدجلا باكا .رابك سس دي ونا قيصالاب نورعللا

 قب نسارد ةنوموم ىبا 3 أهنس لحر م اهب : مالو ناوريقلا لخدف

 نب ان ركز نب'هللا دبع“ نبا ديعتو قيشر نب :نسحلا ده ىباو قاع ٠
 هللا دبع نب دمحا نب ده'دبز يبا" ضو ةءايج نم ةكمبو مهريغو ةب ويح ظ

 ىنب .دجن نع قزاخبلا هللا دبع ئبا ا هيقفلا ئزورملا ده نبا

 نشعلا نب.دمخا نب دو راربلا هللا دبع نب .ميهاربا نب.هللا دبع نبا
 نب ىقشوي نب دمحاو دؤاد نب نسحلا نب .بطهيغو. لطيانالا ناوصلا ْ

 ةرصبلاو ةفوكلابو ذادغبد مرادك نيمو مهتقبط نم ةرنحك ةعامجو دالخ

 ناكو كلذ ى 'داسف :نسلدنالا لس غجرو ةياوزلاو غقتجلا رثكاو طساوو

 ايا لياسملا ىلع(*)لبالدلا ى اريبك اباتك ىلا ثيدحتاو هقفلل انقتم

 نادحلا ”ئبا مامالل ىلر ةنا قوصفحلا ىتسيقلا ان وب|:ربخا: دقوازرضق
 نسلدن الاب تامو هبيك لعب 'ى_ ةدع .ةياور ةيغطقرادلا.رمع نِن نع ٠

 نب تلهملاو دمحا نبا ىلع دمحم وبا هنع ىور ةيامعبرالل نم ابيرق
 ىا طظفاحا نع ىكايشا نم ةءامج ىتقربخأو داو ريغو ةرفص ىبا

 رماع عا نبا تر رثا ىلع و[ ةنس يفوت لاق ةناإ ىطاشزلا ديم

 رقيق تكحلا نام  ةيرملا لضو ايلف :ئارعلا نتفهبلجفتما مكهلا ناو
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 تناك اذا ثا رذفل

 ليقول 0

 لل ةعرال و .قزثمناو لن تراكم
 ١  ةيلاع نس
 ع قيد نب 1 راها دبع اي 7 0

 ويب ميرا 0

1 

 ؛ - 7 ا يسوق "و
 20 ا ل هللا د : ا 04

 4 با نع فور فلما منا ايم 2 0 ده
 و ل بأ يح طيراسال| نحف ري دك

 اسوي( دعنا ىوري ثدحم هيقف ئصاقلا ىديحولا 0 فرعي
 اا نم قاسفلا كرد نبا دْهفو' لحَرلا دبغ

1 

 3 ل! تلاع ىلرتو
. 



 وازح (161. 105 7.)

 سرفلا نيث نم رثكا ددعل اذكب لانف هتككتفا مكبو هل لاقف هللا
 ككلذل رخا سرف ارتشاب رساو ةسرف: هيلا عفدو هبا ةيدف هل جرخاف

 ف متاح نع ىور ادج ريثك اذه نمو سرفلا كلذ نيثب دهاجمملا

 ثيردحلا ىرقب لزد مل ملو فرضناو جيجد لحرو ةريغو ىسلبارطلا دي

 هنع ىنثدح عرعا/ ةئس ةدلومو )1 ةنس اهب ىفون نا 0 ةيسرمب هقفلاو

 « عا# ةنس ةيلع ارق ىدبا مع نبا

 وبا ىضاقلا شئروف نب دهم نب ليعمسا نب ده نب هللا دبع ,-894-

 ىببا نع ىوري عم ةغس ةدلودو عاو ةنس ىفوت ثدخح“ ماما هيقف دهع

 ىسفقافسلاو ىدنق ةرمغصلا يدغلا"يتاو ىجابلا ديلولا ىباو ىكنيلطلا رمع

 8 - ةركس نب يلع وبا ظفاخحلا هع ىور :مهرمغو .

 ثدح» لضاف .هيقف ىلكرلا ىبيجتلا ى نش نب ده نب هللا دبع .-898-

 « ةزاجالاب ةداعس نب هللا دبع وبا هنع ىوري ها[ ةنس ىفول
 « هاا ةئسا ىفوت ةراص نب ده نب هللا دبع -896-

 - ئفوت بيهطخلا ده ودا ىسرملا ىزفغلا دهن نب هللا دبع -897-

 ْ <« هرحد

 ةدوار ثدحم هيتف ىرجسحعلا هللا ديبع نب .دهت نب هللا دبع -898ب

 مساقلا وبا ىضاقلا ىغيش ناك ٌرفف ب رو رثكاف ئور لّضاف دهاز

 ةدرملا سوق ىلع جرد مل هنا ىل لوقدو ىل هفصي ده نب نمحزلا دبع

 اهذإ عمس اس رثكاو هيف هبغرو هيلا هبيحو بلطال ههبن هئاو هنم لضفأ

 نع هتياور 2 باتك اهب هيلع تارقو ةعبسب هتيقل اف هتارقب هعمس

 لها ناكو هب ىخيش هفصي ناك ام. تققحعتت ىرذعلا نع ةبيقز :نبا

 ةدمجلا دهم اكو لقرب ال ناكو 5-9 هل نوذرعيو هئومظعي ةتانس
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 ةيهترد ١ ىلعو مهموسرو مهتالص نو تداكإ هيدي ىلعو ةلودلا ىلذ

 #٠ ةريغو دههش نب رساع وبا ةركذ مهراوما !نكرجمت تناك

 وللا دبع نب دمح“ نب دمحا نب هللا دبع نب ده نب هللا دبع -891-

 ىر ازدب ةيلييشاب :(ناكنر ركب ىبا ظفاحلا دلاو ىليبشالل ىرفاعلا
 افطصا دابع نبا ابكلم هافطصاو اهكلس سلجم و اردصو اهكاف

 هل ريظلا بانك وب رتنلا هيف لاق اذكه دواد ىبا نبال نوماملا

 ل(. ..2] لخر هيف ةباجننلا ققحتتو رك وبا ظفاحلا هينا ان املو
 ىفوت نأ لل ةدم املعلا لل قلتخ+)و هعم لوجتب لزب مو قرشملا

 « بدالو بلطلا .نم ظح اذ. ناكو رصيمب هغع هللا افع لانه

 ةغللا ىف ماسا دهن ودا ئسويلطبلا دهسلا نب ده نب هللا دبع. .-899-

 ”دادتماو ةذوفنو هعاسناو منج وصفز ىلع ةدادا هفيلاوتو زربم قياس بادالاو

 انوماس ةقث ناكو ةأ[ ماع درفلا بجر ىف ىفوتو.عاءاع ةنس ةدلوم :ةعأب

 ْ « .طبضو لقنو ىورو دهق امإ ىلع

 .اده وبا ىنشخلا| رفعج ىببا نب هللا دبع نب ده نب هللا دبع -895-

 ريغ اهيف اقبسو عورفلاب اهعو ةفرعمو اظفح سلدنالا قرشب هنقو مهعأو

 ارزمالل ا هيظعت ةفوصو ملعلا ردن ىلع .ظفابحتم لسفلاب روهشم عزاتم

 ةدعب الو هلبق نكي ملو هياعد ماض هب تكربتبيو هقح هلا فرعتو

 .. ل هتايج لوط كلذك لزب دلو هنم ةقدض رثكا نال 217 ةيسربب

 سضعبل ليبسلا ى اسرف موي(*)ت اذ ىرتشا هنا هنع تربخا ىفوت نا

 نيثلا رضخو هل, ىرتشملاو عيابلا ةدنع عيتجاو ريثك نيئب نيدماجميلا

 تك كننزف نمث .نم كانصقن .انارق ككيكبي اس هل لاقف عيابلا ىكبف

 !, هيصق ىدعلا ةرسا دهاجتم ىل نبا لاكتفا و هعبا ينكالو ال لاف
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 سلدنالاب ملعلل ةاورلاو ءاهلعلا ىف ةخيراتت رفع وبا هنع ثدح ملشواةقلع

 هبانكب ىسباقلا نع هنعو هقفلا ف هتلاشرب ديز ىنا نبا .نع هنعو

 ةرعش نم بيار نعفلا لياوغ ىإت نطفلا ئوذل .هبنملا باتكب قورعملا

 ادا ل اهب بتكو قرشلملا لل :هتلحر ىز اهلاق ةديصق

 اروهش متبغ اذا ىقبا ىرعلخ امو: ةثالث متبغ ذدم“ راوهش نا كتنضف

 ' ارح ىؤملا ىف نكا مل اذه ناك ولو اهذلتسا مكدعب ةايح ىلا. امو

 اركذ ىل ددجو اقوش ىنداز نإب مكاو» قالا لوط ىيلسي عملو

 ارس مكيجانا  ىتخ مكينديو مكحيلا ىقوش لوط ىلا مكحاشب
 ارهدلا بتعتسا ترض نا ىعفان لهو اننيب قرفملا رهدلا بيدعتساس

 ارعبلاو تبج ىذلا زبلا لهستساو مكياقل ىف ىتلاب ىسفن للعا

 ارخا ىلع اودغاو نضر ىاَ خورا مكنود لحارألا ىلَظ  ىنسيوب و(*)

 ارجحت ايك ىرجتد رادقالا اهنكالو مكل ىلف نغ: مكتقراف اسم هللانتو

 - ارمس مكتع ىدرلا ىديا تفشك الو ةريصب نيع نمحرلا نم مكتعر
 2 مرح نب دمحم وبا هل تشئاو

 هنودب سيلف ارمق نكب مل نا هنيمي عوط تحبصا ىذلا نا

 هذرفج ماقس نسم ىمسج ماقسو هناطلس نسب بحلا ى هل ىلذ

 عيس ظفاحلا رمع با دلاو ىردتلا .ربلا دبع نب ديت نب ةللا ديغ . ب89-

 سانلا عمسيو خويشلا قاع ارقي ناكو هتقبطو فرطم. نب دهحا: نم

 « ريع وبا ظفاحلا هنبدا للذ.نكذ هتارقب

 نم ذقان بدالاو ملعلا لها نم ةملسم نب دمحم نب هللا دبع -890-

 نب دمح# رماع ىبا روصنلا مانا ى اليلج :اسيثر ناك رعشلا داقن

 قى ارغذلا ماهز ناك هنئاويد :ىفو ابناك :سلدنالا كلم زماع.-با



 ا (1761. 104. 1047)

 بويا.وب او(*) ميلد ىبا نبادهت نب دذعتو زارخلا نباب تفورعملا زيزعلا

 نم ةيقيرفابو دوعسم نب دمحأ نب دج هللا دبع وباو بويا نب نويلس

 ديز .ىبا .نياب, !(فوزعملا قزفنلا نمحرلا دبع نب .هللا ادبع. دج ىبا

 نم رضمبو ىتسباقلاب قورعملا .فلخ ىب ده نب ىلع نسعلا ىباو
 بارضلا نب ده ىباو سدنبملا ليعمسا نب ده نب ديحا ركب ىبا
  ليخدلا نب نسوي نب ذهحا نب قسوب .بوقعي .ىبا نم ةكدبو
 ني رمع نب دنحا هللا دبع ىنبا نم اسيا عمسو ئكملا ىنالديصلا
 سلدن الاب :ملعلل ةاورلاو املعلا ىب ييواب هلو ةريغو ىضاقلا جاجزلا

 بتهوم نبا نع دحاو ريغ هنع انا (ىنلتهللاو) فلتوملا ف زيبك تاتكو

 ظ اب وز ىلإ دول ىلطاد فل ربوج رعد ملاذ يباع ابا نع
 نب دهن وبا ربخا(1)ع.. ةنس ةبطرق رباربلا لوخد م انا ةخفلا ىف الوتقم

 كلاسو ةبعكلا راعساب تقلعت لاق ىنصرفلا نب 4 انا لاق مزح
 - اهكلممهو كتمدنف لدقلا لود نإ تركفو تفرحتنا مث ةداهشلا هللا
 ةازن نم ىينريخأف دج وبا لاق .تييصعساف ىللذ هللا ليقتساف عجرا نا

 ٠ك نمز رخآ ين .وهو فيعص :توصب لوقي هعيسف هنم اندو ىلتقلا نيب
 ةمايقلا نري اج الك هليبس ى. ملكي نيب ملعا هللاو هللإ ليبس ىف دحا اك

 ناهس ةةنليببلا هوب , يييرلاو ماقلإا نول :نوللا امد بعتي هحرجو

 كلذ نثا ىلع هبنجسن ىضق مث لاق كلذ ىف دراولا كريدحلا ةسفن ىلع

 قهفس نع برخ نب ريهزو دقانلا ورمع نع ملسم هجرخ ثيدحلا اذهو

 هللا ىلش !ىعلا نب دنا يوه يأ نع عيزعال“ نع داتزلا با عع

 (4) مص
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 ارهثك ارغش .هباتك ى دمحا ةمخاءدل ركفذ رعاشب اييدا!بيقتنو قئادجلا

 هةرعش نمف رثكالا .ى.. ةدج هلع (هبسني# انيبرو)

 ىغلا وا ىعلا نس برض اعلا نع.تهيلا كلاوس

 ىم نع ليسن. نإبلا ىلع .فقاو .للط : ف ةفقو اس

:5 
 امحار ىقلاخ ىوس,اوجراا امداق ىاطخ نم.تكرادت

 ايهالوم ريغ ال ىدي تعفر نا ىتعرض .تعفر الف

 امب اذه رفكا اذ امي تومي نم لل ااوكشاو توما

 ثدحم ىبسلدن! ! ىغلقلا مزح نب مساق نب ده نب وللا دبع بهو6-

 ىف مهل رهظن ال نيذلا لاجرلا نس كلذ عس .ناكو ملاع دهاز .لصاف

 اهيف ليصو ةلحر هل. ةلاسبلا روهشم ةعاجتشلا روكذم ةيلوجرلاو سابلا

 ىرصبلا ديعس نب. ميهاربا قحسا ىبا نم ةرصبلاب عمسو قارعلا كل

 ثدح نارقلا ماكحا ىاوم ريك نبا :ئضاقلا بحاص ىكاالا

 ديعس وبإ ئور دقو ىرنب نب دمحا نب هللا دبع هنع ىور سلدن الاب

 ده* ابا هانكو. ىسلدنال.مساقلا نب ده :نب هللا دبع نع نسوي. نبا

 ظ بانها هلطلا

 بدال لها نس روهج نب كلملا دبع نب دمحم نب ذللا دبع .-هوتد

 « هنغ ىورو مزح نب ده وبا هركذ لياجلا تيبلاو

 وبا ىضرفلا ناب .فورعملا قسوي نب دمتم نيب هللا دبع -هوه-

 عمس بدال نم رفاو ظح اذ ايلاع افقتم اظفاخ ناك ئضاقلا ديلإلا

 دهب ذئاع نب كلم نب ىبحي ايركز وبا مينم ةعايج نم سلدئالاب

 دبع نب ىبح# نب دمحتمو ىضاقلا جرفس نب نيم نب هيعلنبا
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 رذتعاه هتبححص ىف نوكلاب ىدلاو لل مدقت م[ ةئس مورلا وزغ رضتسلا

 يل نم نإ هلا لق رشف نب دمحال زصنتسملا لاقف همسج ى فعضب

 ظ لوصلا بانك ثم سلدنالابو قرشملاب انئاقلخ راغشا ىف فلوي نا

 رصن نب دمحا جرخف ةازغلا نم هتيفعا سائعلا ىنب افلخ راعشا ”ى
 رصتتسملا لاقف لاق هللا اش نا نيئموللا ريمال كلذ لعفا لاقف كلذب هيلا

 نوكي ىا اش ناو هيلا كلذف هلزنم ى هفيلات نوكب نا اش ن
 كلذ نوكي نا ىا لاسف لاق هل كلذف زهنلا ىلع ةلطملا ه1

 كلملا رد ىتارفناو لزنم فر دوّروم لجر انا" لاقو كلملا راد ف

 ةيلدمملا ليمكو كلذ لل بيجاف لغش لكل عطقا ةمدنخعا ذبل

 ةيقلف رصتتسملا مكححلا الل رصن نب اديحا هب جرخو لاص دلجم ه

 طا فو رافصلا نب ديلولا وبا لاق هب مكححلا رسف ةلطيلطب 1-7

 مزح نب ده وبا هل دشنا مه: ةنس ىنعت ىبا تام ةفسلا

 ا 1 رط# عجمولا!|وإلا ليت نإ ةيسح انآ

 جب يلع لدي ابني اسيل .الو.اورير ملف شارف ىف اصيمق اوداعف(*)
 ووو الو قذعب ,سوسحممب نيهلف انضلا نم مقس بوث ىن ىوهلا ةاوط

 رع ديمحا ةركذ راش. سيدا رعحصلا وبا ده نب هللا دبع. -884-

 ظ ةرعش نمو
 ارظنفو اننا شقنلا رست اياقب اهلها ”ةغاشب نم اهيلع رايد

 اردوج رونلا نم اهالحو ادورب ايحلا علخ نم نزملا اهاسك عوبر

 اركذت ىجحشتو اسينات حاترتف ةران كيجحشت مث اروط كرسن
 باتك بحاص دمحا وخا نايجلا جرف نب ده نب هللا دبع -88:-
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 ده وبا انا رمع وبا لاق مكاحلا ىضرفلا ,.رب هللا دبعإ نب بعضم

 بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع (ىبا فنصيب ىنهجلا ده نب هللا دبع

 ىاسنلا (نع) ده نب .ةزمج مساقلا ىبا نع عمسا اناو هيلع ةارق ىاسنلا

 ماسالا انا لاق هللا دبع نب بعسم ركب وبا حكاعلا نربخاو لاق

 ةارمال ىبايث ىرقلا ىداوب تيطعا لاق دسا نب ده وبا ثدعجيملا

 للا ىهو نيرج نيب ىازعت اهتقدف اهب تناف اهتلسغف ابلسغت ةيبارعأ

 فرتعم ناوهلاب ريجالا نا يىرصخيو ةرجأ ريجال طعا

 « اطاريق اهترجا ىلع اهتدزو:رعشلا اهبع تظفحدف لاق

 قارعلا هل لحجر بدت ١ ددت وبا نموملا دبع نب دمح» نب هللا دبع -889-

 نب ركب نب دهن ركب اباو رافضلا ده نب ليعمسأ عيمسو اهريغو

 تعشالا نب نميلس دواد ىبا بحاص هساد نباب ىفورعملا قازرلا دبع

 دبع بحاص (4) ىعطقلا كلم نب رفعج نب دمحا ركب اباو ىناتسجسلا

 نب نامثع ند دهتو داجنلا ناملس نب ديحاو لبثح نب دمحا نب هللا

 سلدنالاب ثدخو مهومحتذو ىضاقلا ليعيسا بحاص يبلدهصلا كات

 « ربلا دبع نب ريع وبا هنع ىور
 دهلرلا ىذا ئىضاقلا“دلاو ذه ونا ثيغم نب دن نب ةللا دبع :"-885-

 ى عيج بدالو ملعلاب روهثس رافصلا نباب فرعي هللا دبع نب سنوي
 رصتسلا مكحلا دنع اريثا ناك اباتك ةيما ىنب نم ءافلخلا راعشا

 مزح: يوب دال ىبا_نعا دج ١ ليا يرش نع ةباجن نسحلا بأى يخثدح)

 مكعلا دارا ايل لاق ( ىضاقلا هللا دبع نب. ,سنوي دهلولا وبا ان لاق

 (1) اذح



 ْ 4 كي 4 لقا 108 ؟, 108 7,)

 ا مساق نب دهو ةبابل نب رقع نب ده نم عمس ليلج ردكم ثدح»

 'ّ دلع ىب ىقب بحاص يدارملا سنوي نب هللا دبعو دلخ نب ديحاو

 ظ بعام ئدببرلا هللا دبع نب نسحلاو نميا نت كلملا دبع نب د
 ريرج نب نمثع ديعس ىو دوراجحلا نب ىلع نب هللا دبع دمحم ىبا
 رمع نب .ديحاو ديحا هنبا هنع ىور مهريغو نونعس نب ده بحاص
 فلاب 00 لا ل ةيتسل بتالتم و رس ليد .هللا كيش أ
 ىقوت دهس. نب دعس نمثع وباو ىلهصالا ميه هاربا نب هللا دبعو -ةيقفلا

 انا ربلا دبع نب ريع وبا (لاق هيقفلا ريع وبأ) ذنبا ديلع ىلصو مال ةقس

 و طوول را يب ياء ويسيب ةيحأ نب ةيعس با فل

 | ةريرعلا دبع نب .ىلع نع دلخ نب دمجا نع ىجابلا دهب ىبا .
 ا نس فت ىجتسالا رهزا نب ىسوم نب ده نب هللا دبع -380-
 دهب وبا زاربلا:ىنهجأا دسا نب نمحرلا دبع نب ده نب هللا دبع -884-

 با مهتم . ةعامج ماشلاو رصمو زاجمحلاب عمسف لحرو سلدن الاب عيهس

 0000 ا مام حاملا يطب ةينا

 توا ىبلا نب دهن نب):دمحا ركب وباو درولا نب دهم نب .رفعج نبا
 رثخملا باتك تحاص ىاهبصالا حبا عرب دج نري (ديحاو- يكحإلا

 شايتلا ربع نب ىسع نب دمحا نب ده هللا دبع وباو تاارقلا ق

 نب .ديحا ياهلا اود اجب قلد _.نب مادقم بحاص عماج نب ميهارباو

 زيرعلا دبع نب ىلع بحاص ىرذنشلا عماج نب ده نب مهاربا

 نب دمحا نب ميهاربا قفسا وباو فانكلا ىلع نب دهم نب ةزمحو

 ٍديعسا نب رذنم مكعلا وباو رورسم نب دمحتم هللا دبع باو سارف

 ركب وباو ربلا دبع نب ريعوبا هنع ثدح مهرتغر(*] سلدنالاب ىسافلا
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 « 01١ ةنس ىفوت ىنوذش. جرعال دهلولا ىبا نب ده نب هللا دبع -834-
 نونحس نب دهم عمس ىبسلدنا ديلولا ىبا نب دهن نب هللا دبع -878-

 يور ال٠ ةناس نم ابيرق سلدنالاب تام لص نب هللا دبع 0

 نع ديم نب مري نع اب ندا ودأ ىنثدح دعس نب دلخ هنع

 دعس نب دلك ان ليلخ نب ديحا ان ىانكلا ان مزح نب ديحت ىبا

 . لاق نيعشاحلا نم ناكو ديلولا ىبا نب ده نب هللا دبع ان لاق

 هيدي عفري ىنيحلا راب نب هللا دبع مرب دمحأ نسحلا ابا تيار

 نس 0 ىربخاو هللا دبع لاق عمرو ضفح لك دنع

 نب ىلءو لبدح :> نب دمحاو ريمت) نب هللا كبع نب دي تنار لاق لاو

 بسن ديلولا ىبا نس هللا دبع هيف ليق دقو (*!مهيديا نوعفري ىندملا

 <« هيلع انهبتو هعضوم ىف ةاندعا دقو ةدج ا

 وبا هتينك ىسلدئا ةيمآ يب ىلويس نينح نب ده نب هللا دبع 3

 ىدحي نب ىهحي نب هللا دهبع نع ىور عهبر ىكا ناب نرعيو ده

  عمصا ىل لاق لاقو رصمب سنوي نب ديعس وبا هنع بنتك ىنئيللا
 « [[ ةغس هنع رخآ عضوم 4 مرنم ةنس ى اهب تام هنأ ىسلدنالا

 . ىسلدنا ي .ةقثلا ملسم نب مصاع ند ميهاربا نب د ده نب هللا دبع“ -877-

 سلدنالاب تاس : حارسلا ن نب ورمع نب - رهاطلا ىبا نع كوري

 يب [6 ةنن دعب

 هنع ىور ىسلدنا ده ا نب دهم نب هللا دبع -878-

 معو ةنس رصمد ىفوت ىرصملا سنوي نب ديحا نب نمحرلا دبع ديعسوبأ

 ىجابلاب فررعملا 1 ده نب هللا دبع -879-
 هيقف ىهو ةيليبشا نكسو سلدنالا ةجاب نم ال ناوريقلا ةجاب نس هلصا
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 نع ىوري لدصاف ميقف زيمدت نظن نش ةلوهزوا لقا" نم ئدارملا طبارملا
 لو عين م ةيلعا .اعامس تافنصلا 78 5 ىلغ يبا ظفاحكإ

 : ةمةكل 000 : : نيعلا نناث

1 

 : 0 00 هللا دبع 6 0

 اج بحبي ايينللقح قو ثدخح-» ءارلا

ع ديحنم نب. سبرش نع دحاو ريغ نربدخا
  ظفاسلا مزح نب دن ائوبا ن

 نناكييبسباب :لاق دعب نب. دله ان"ةليلخا نب دمحا :قادكلا "ان: لاق
 قطتقرسلا نوقرز نب ده نب هللا. دبع ان حاضو نب ده ان روسم
 00 .اهالالاق هيلع: اعنلا نسعي :ناسو نبا ناكو ةقث ناكو ذلح لاقا
 يوب عا لس ام لوب بنل تع لاق لا 0

 ولاني ب نبا لاق: نم ا هيفي هيك و
 00 دب ديو افابزا هال امي هب نانزتك ان الضيم كلت: ىو اكتظرع

 ْ نب:نمحرلا دبع. لوم (5:لئهترم_ نب دلخ نب لارا يوب -879-

 نب هللا دبع. ناكو ”سلدنالاب :ةيما .ىنب ارما لؤا“.م ةروعس

 وون كلت يراد 00 او حب عبس

 0 6 ا نطالب كام لير هن عل

 اج را مضب فلولا 0 ذك (9) تغب ةطبض اذك'

 ةجمعلا تيبثلاو رص وهو ءابلا: .(5) اذح . ظ



 اضن 2161.102 ». 102 «.:

 ندع نب ىبحو نيحرلا دبع نب حابصلا نع ىور سلدنال قرش

 * 08 ةنس تاس امهريغو يبازخلا قسوب نبا

 ةنس سلدنال ازغ نم لوا وه دايز نب لآقيو ورمع نب(9) قراط(ة)-86هس

 مقنو رهصن نب ىسوم هب قبح مث اهنم اريثكح رتفاو ةرجمهلا نم 9[

 ديلولا بانك هيلع درو مث هلثقب مهو هنجسو هثذا ريغب : اهازغ ذإ هيلع

 ماشلا كل دعم جرخو ةقلطاف هل ضرعتلا ىثرتو هقالطاب .كلملا دبع. نبا

 « باتكلا .لوا-ىب ةركذ ايسدق_ امك

 ماش نب, :ىلع نب دبل ند .شوعي نبا .ىسوم نب (3) قراط: ..-865-

 قرشم نباو يزارلا هللا دبع ىبا نع يوري .ثدح» هيقف ىدوزخملا

 ناهج لها نس ىنايج ىهلغتلا ,بيبش نب ىرمع نب: ققوط -866- 
 *«.[80 ةنس سلدنالاب تاس بلطو,. ةلحز .هل ثدعح“

 للا دبع اضيإ وهو دلخ ابا ىنكي ىيخللا لماك.نب_بيلط 63:

 ةيردنكسالا نكس ىسلدنا وهو بقل ابيلط لعلو .ناهسا هل لماك نبا,

 * سئوي نب ديعس وبا ةركذ(* )0ع ةنس.نتاس بهو نب اللا دبع هنع ىور

 نس) .ةنوذش لها. نم مزتعلا وبا .رمفلا ىبا نب مساق نب دوط 8687
 «دجحاو ريغ نم ةبطرقب عمس اهلا بسني (ةئوذش روك نم ةناسلق _قكاس

 هنع ىورد نسحعلا وبا ئيرامجملا ةيطع نب دمحا نب ةحاط -869-

 * ميحرلا دبع نب ده
 ءاظلا باب

 نب دمحا نب ميهاربا نب ةيسا نب دمحا نب ميهاربا نب رفاظ - -هجلس

 )4( ( مدقم) قرا هيسا نمي (3()2) دعس ملقم
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 ىلع نب دهم نمو ريبكلا عياضلا ليغبسا نب ده نم عس ةبطرق
 نو دبع ىبا بتك زيزعلا دبع نب َنلَء نمو ريغصلا :غياصلا .ديز نبا
 نب دمحم ةركذا ىركدلا (ة)ذادع نب مهاربا نب قعسا بوقعي نا

 اَعَرَو اههف الصاف الجر ناكو :ع ةنس تام هنا لاقف ىندخلا تراح
 نبل كوع نع دخأو زيع ئنربخا دعس نب: دلخ هنع ىور ةغللاب افراع

 . مساقلا وبا ان زيرعلا دبع نب رهاط .ان دعس نب دلخ ان لاق ليلخ نبا

 انثلا نانسحي دلخ- نب ”دمحاو "ارهاط كغمش قو ةكمت :راطعلا ةدعسم

 | لاق ماصع نب رمع ان رذنملا"نب ميهاربا ىفغت ئمازلا اف لاق هيلع

 ملغلالآق'زيغ نبا نع .غفان نع نسا نب كلم نع ةقث ناكو رهاط

 ىو ا ع ىردا الو ةيصام ةيسو قطاتلا هللا - تاتك تالث

 لفأ نم ظفاح تيدا ثدحم هيقف نسحلا وبا زوفم نب رهاظ -809-

 الو رثكاف.هنع ىورو.ربلا دبع نب رمع ابا ظفاحلا بحمص ةلالج تيب
 ىبا نع ىورؤ هيلع :ىلص'ىنذلا ود ناك ربلا دبغ نب رمع وبا ىقوت

 ىفوت ارينثك ثنك طخلا لسح ناكو ةءامج نعو ىرذغلا نئابغل
 لك رن ظ ظ < عم ةئسا هللا همحر

 0 (9)ءامسالا دارفا

4147 

 ةرهيع نب لصضفلا نب نمحرلا دبع نب نوره نب نه نب(ة)تيط -8035-

 لامعأ نم ريمدت لهدا نم ىريمدتلا مساقلا وبا ىقنعلا م . ثانحلا

 ١ (0) رص (9) رخوم (5) دعم ركوم
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 ءاطلا باب

 رفلط دنس نم
 دلو نس هنا لاقي ىذادغبلا دنهلاب يورعملا دمح“ نب رداط .ب85و-

 امدقتم ارعاش ابيدا. ناك ذادغب عراب بحاص رهاظ ىبا نبا دمحا

 ىببا نب ديح» رماع ىببا روصخملا ىلع دفو ةيرماعلا ةلودلا ءارعش نمو

 ىبا روصنما كل مزح نب ده وبا هل: دشنا هدنغ بدالاب ئظحو رماع

 ظ هيلا لوصولا ىف نذاتسي رفاع

 هظحل كهجو رون نم ىفرط, لجدكا ثيهتا
 هظفل ركشلاو ميلستلا دعب ثكديزا| الو

 ةليوط ةديصق ى هلو

 وعجسا اهدرس يقوي قنتمإ اهلل ين ةزددم نم يتلا ىلا ريتا ولا
 مغسلا ةمئاد ىنم ىرخاب تعفش ةمعن ركشلاب .تيزاج دق. ثلق اذإ
 ىجحصي ال كقفاو ادصنال ىضراو ىغي ال كلضفو ىاني ال ىدمحف

 حرب هي ملا لقث نم عزحيو هعظيب امس قعصلا ركشب ىركشو

 ىكصن هي ماقو ىدو.هب حاصل ةلالد ناسللا ريغ. ىبف نا ولو

 حدللاو دجلا نم ىوجنلا وود رسي ىنلا ىلع اليلد ىوحتفلا ن نكالو

 ىف ولعو جالا ةقنرظ لباقتو ةدركفل ارابخا هبهت ارابخا ثيكح دقو

 « ملعا هللاو هب نظلا ءىشي كلذ

 ىبحي نع ىور .ةشوطرط لها نم ةيما ىني ىلوم مزح نب رداط -860- 

 ى اديهش [86 ةئس سلدئالاب تاس هريغو ىثيللا ريثك.نب ئبحي نبا
 0اس

 لها نم ثدحم سحلا وبا(*)ىقيعرلا زيززعلا. دبع نب رهاط -ه64-
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 هوس نب ((4)لضفلا نب) لصفلا نب نمحولا دبع نب م -ه85ق-

 "نب قيتحيل نع ىور نضعلا ابا ىنكي ىسلدنا ىقتعلا مث قانكلا
 .ًانيمعصم ىياو هيقفلا عفان نب ديعس نب طا ىليلل ىبحي

 00 لاقو 5 نبك تععلاةركذ كتب نب“ ىبضاو قرهزلا
 7 ه« ةلاس ١0[ نبأ وهو [90 ةئس

 3 اضقلا ليو ةدلب:لها نع ىوري ىسلون] غهنم نب بيض -850-

 "نع دخاو ريغ ىنثذح 78 ةنس نمحرلا دبع رصانلا مايا قر تاموا*)

 هللا دبع وبا ىنثدح لاق ا ياو ا

 سا ظبلطلا نبات توما ةتناقلا مغاس ني ىلقالا اهزعت ىب ابني
 'بيهصب افور نك بيغ لك انيلع اي بان اشار عهنم نبا

 | برشف قارعلا لها: بهنم بهذي ناك هلعل ذيبنلا تبرشي ناك هفاو
 !ةيومال ةلودلا ءامطع نم ناكضو ريدح نب قسوم .بحاسلا دنع ةرم

 * تيبلا تحت قنف اشاقن رصحاف ةيتاخ سالتخاب رما لفغ انلف

 ويلا متاخل درو بيع لك هيف. نأ هيلع بيعلا رتساو ٠ روكذيلا

 0-00-- .« دل نطق ىفح انابز هب ىبساقلا مفحو

 يقف نيسلا ايا نكي دوعسم نب دبعس نب فلخ نب قناص _-887-

 « ةريغي ىفدصلا نع ملا نع فرب

 . داضلا باب
 ع مم وس وحن تام هللا ذيع نب مامض -858-

 0 صم يصيب سب 0 اسس

 كالو كح "نانو نوروز وين نو ]سال م تنوفا
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 وف ثعب ىذلا هنيعب موهلا كلذ ىف. رسا.مجنلا نم عفما وهإ مورلا كولم

 بحاصلل دجلا نكيلف اذكهو ةرساب الافثن ةيسرغ .ةامسو لبالاب دعاص

 العلا وبا جرخ مده ةنساارخالل عيبر ىف ةيسرغ رسا ناكو تبوحتضألاو

 نع مز0 ةخس ىفوتف ةيلقص دصقو :سلدنالا نم ةنتفلا مايا لف دعاص

 0 ةيلاع نس

 نفق ىضاقلا كطيلظلا مساقلا وبا دعاص نب دمحا نبأ دعاص  .بميووس

 « [001 ةنس ىفوث روهشم

 ءامسالا دارفا

 لوا وهو ىبازوال/ باخهضا نس هيقف ىسلدنا مالس نب ٌةَعْصْعَص . -885-

 . ىلع ده وبا هلاق [18 ةنس.تام ىازوالا بهذم نسلدنالا لخدا خرم
 ةعصعص نأ سنوي نب دمحا نب نمحرلا دبع ديعس ود لاقو دمحا نبأ

 قازوالا نع ىورو رضع: مدق هللا دبع ابا نكي ىقشملا م الس نبا

 م جلا ةعيبر نب ىسوم كريإلع امهف رصصم لها نم .هداع :ىورذو ظ

 ا ملو كلائه هنع بنكو سلدنالا لا راص

 لوا ناك لاقو 8٠١[ ةنس نس ابيرق اهب قوتو نمحرلا :كدبع نب ماشه

 ىلع ده وبا لعلو هيف همالك رخآ اذه سلدئالا ثيدحلا لخدا نم

 ىخيش طخ نس ثلقنو اهيف ةرارقتسال سلدنال لل هبسن دفحا نبا
 « 86٠١| نس ىفوت هنا ىضاقلا مساقلا ىبا

 نع ثدح ىسلدنا ةريغلا نب لهش نب هللا دبع نب للص -8ةه-
 ىهيعكي نب ىهحي نب هللا ديبع نع ىثيعرلا دهم نب دمحا رمغ ىبا
 ديعس نب ىنغلا دبع ده وبإ هلا قشسدب ناكو للم نع ةيباآ نغ

 « ظفاحلا
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 دعاص نااهلنم قفا داكب اك ىتلا.اهندلا.بياجبع نمو ٍدمحا نبا
 ' معلا بيكو البا رماع ىبا روضللاملا ىعمل ,ىؤغلا !١ نسعلا: نبا

 تايبالك ةذنمب

 ا و ناعأو فروخ لك زرح أب

 ,لبوم لك ناسحالاب معتو ةلهالف هب صصختت نا ِكاودج

 1١. لقنلا دارملا عم دالبلا ثءعش هلبو ى ىوتساف قبط ثيغلاك

 ', ٠ لعشملا لالضلا و. كقفو دشاو ىدهلاب كربا ام ككنوع هللا

 | لوح معم ىب قيالع ىورش قدهاش ليلعو ىنيع تار نا اس

 2 | لطسفلا راثم ىف لغواو اضكر اضغلا ناحرسك ةبرقمب ىدنا

 ١ ىلقغم_عتمس ىتايا رفطظ نم ,ىقطختم ىقيرغ سفوس ىالوم
 , ليابب فككيلا ىدها ةمعن. ىف هتسرغو هعيضي ثلشن دبع

 ٠:1 ىلإفيت هيف حانبل هليح ىف هنثبو ةيسرغ هتهمس(*)
 : .. لوطقو ةحام وذ اهب. ىدسا .ةمعن كيلر ان ا

 (لسعملا بناجسلاب كعير ءاجرا ثللجو روريسلا ةيداغ نتبم

 نم هججناش نب ةيسرف ىنا ةريدقتو لجو رع هللا ملع قباس قر ىضقف

 ,.(4) ا موممودغتل#خ ص ءملتعتم مصمم علو 8003620 14 دعاص داعاو

 لاق ةيدنتلاب روبصنلا ىلع ةرعش ٠ ظ
 من ليال ليخلا هيلا تذعا الو لسف>الو رعت ال ام رصنلا لجاع نم

 ليد الز ديك ال هلل مالو دم الو لام ال دعسلل مكيلا .
 لس. دل 2 تلافت دق لب ةيسرغ وعدملا دي تعبامل

 لحز هلوح 'ايانملل ادفصم همدقمب قرشبلا نم لاف برق اي
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 لجرم  بيشد انح ةراصع هوتي :تايذاهلا امذ ناك نت

 رياطتف شحولا ةيلع ترقع تهشأ اسرف فصو اهفاو يضاو اذه انلقفا

 لبق ةلوق ا ا لاقف اذكه ءاجنف ةردص لل اهمد

 ' هفصو ىف اذه

 ىلا ءاوفصلا تلز انك هنتف لاق نع دبللا لي تينك#)

 هنع هلاوس لل انزرطضاو طق ثيبلا“اذه ارقن مل انناك هللاو انتهْيف لاق

 ليخلا قرعو قرغلاب ةردض ائشغت هنا اما نيهجو دحا ىنع املا :لاقف

 وهو هعنصت .برعلا تناك ايش اماو :بيفلاك مدلا عئاجتف ضيبا

 رعشلا كلذ ظعيمبف ليخلا :رودَض وا راخلا نيللاب سن تناك اهنا

 فصؤولاف :نيهجولا دحا نم ىلع اساياف ضيبا رعش هئاكس تبنيو

 نب نميلس نب دوعتس راهخلا وبا ىيثدتحو دمحم وبا لاقامهقتسف .

 ىف بدال/ لها نم !ةعانج لاش ادعاص العلا انا نا ههقفلا(1)ت لقف

 ٠ خايشلا لوق نع رماع ىتا روسنا" سلجم
 ديجلا ةناسح الظع ةيبط' ان ذابلا كوقن انك :ىتلا"تتانفلا زاد

 ذيقانعلا :ناونق دزألا عنان“ نم ةيهال' لهو اندم ةمانجحلا دق“ '

 ةيبظلا نكيمتف هلقشف مركلاو ةكارالل نصغ ىلع لزنت ةماقحلا ىه اولاقف

 :كينلا“ اذه . 1 هناا"! نا؟ لاق“ قاتنق مههلع كلذ ركناف ةاكرفف ا بنا

 ةيبظلاب ةهبشملا ةيراجلا ةذه نإ داراف اهئامّسا نم مس ىو ةارملا ئف

 وه ىذلا اهرعش رظنملا ىف اهنس ةارملا تنالاةةارغلا ىف تراظن: اذا

 ىلع دونا لاق ةتارف 5 را مركلا عناب 20 ناونقك

 (4) تضص



 ١. )761. 100لك ١

 ىلعالا يع ايل مازملا ريثك ناك العلا ابا نإ ولو دهازلا رمع

 ةنا دنع ىكجي ايمو لاق ام ضعب ىف هقدص رهظ دقو. قيدصتلا

 : هل لماع نم هيلع درو بناتك ةدب ىفو رماع ىببا,روصدملا ىلع لخد

 ليبرعلاو بلقلا) هيف ركذي ديرك نب ,نامربم هيسا ,دالبلا ضعب ى
 هَل لاقف العلا ابا هل لاقف اهتعارز ليق ضرالا ةاناعم نس مهدنع د

 بانك بنكلا نم كيلا عقو اهب تيار له لاق انالوم اي كيبل

 ثيار انالوم اي.هللاو. ىا لاقف ديرب نب نامربيل بلاودلاو بلاوقلا
 امئاوج ىف ليلا عركاك طب ديرد نب زكك ىبال ةخسن ى ذادعبب
 اذه نم العلا ابا. يجعست اما هل لاقف اذكه اذكه عاضولا تاسالع

  ةيف ركذي اذك هيساو اذكو اذك دلبب انلماع باتك اذه بذكلا

 قلي ليجتف'للل ةبرجنت اذه ثعبص ايناو ةركذ مدقت_ىذلل اذك
 مدق دقو ىرخا ةرم روصنملا هل' لاقو قللاو رغا رح ترم

 لجرلا لكرمت لاقي لاقف برعلا مالك ى و لكرمتلا اعرثن هيف قبط

 هبكالو ريثك اذه.نم.هلو هياسك د فعلا اذا الكرت لكرمتي

 ةمحل نب ىلع دمحم ىبا نع برش نع .دحاو ريغ ثدح املاع ناك

 دبع ىبنا نع ةدبع ئبا نب ككلم نب ناسح ةديعوبإ ردز يول

 روضنملا نل2رغللا نسحلا نب دعاص_مدق ال لاق ىوحنلا:ىيصاعلا هللا .
 لي ييمانلال بيافا رفا رف نب اد رسوس ولام ىبا

 ةوعد» لاق, فكلذحح رسماع ىبا نبا هار املف اهي رصقف ةضماغ وحنلا |

 ام لاقف دعاض. اغلاس مث لاق هرظانا انا وحنلا ىف ىتقبط نس وهف

 سيقلا ىرسا لوف احم

71 
3 
6 1 

!7 
5 
6 

0 

00 

0" 7 

 ا

0 1 

 ا

.- 

0 

0 

 ضيع

8 

053 

78 

2 
0 

2 

0 

3 
1 , 

3 

2 

4 

 ١

1 
ّ 

 ندوة ىو نت ديس 4

 00 ١



 لفي (م61: 90+. 100 )

 ريثك رماع وبا روصخللا ناكو ادج جملم باقك رهو ىلع ىبا

 لك ىف هماما هجزخ# نم هل بتر ىتح ساوجلا باتكب فغشلا

 سنا سلجم روصنملا توم دعب رضحي مل العلا ابا نا لاقو ةليل
 مل ةقاس ىف هقعل :اعجو ىعداو ةدلو: نس ةدعب روسالا ىلو. نيم 8

 ةدمدخلاو روصحلا نع. فلختلا ى: هب“ رذععيو ىبصع ىلع ةت"اكوتي' لزَي

 رفظلا ىف ةروهشملا هتدييصف قى. لوقي كلذ ىفو مهلود ثبهذ نأ ىلا

 رهو رماع ىبا نب دهن رماع با روضنيلا (نب) كلملا دبع نورم ىتا

 ظ اهلوا هيبأ دعب ىلو ىثلا

 باِسيلاَك "اب لب باكرلا(؛)ةبحان تؤودح كيلا * ٠
 تيايألا اقدمت, اهتتقرب رط قرشلا لتر

 باَصم اهب لجو يقاس تر ةةاكنم نم ةيكتتلا هللا ىلا اهل

 بارتقاب ,ىلاح' مرا تنكو ىجرملا كلملا نع ىتعصقاو
 ١ ٠ اهيف هلوق هل :نسحتسا امو

 بايت“ اتا تفيفلاو الازرار بل بلا
 بانخكلا ما ايان مدقا ىنناض 3 ةتمددق. انموا#]

 عيس هنأ مزح نب دهم ىبا نع دهم نب سورس نع جاو: رمق نربخأ

 ىف رفظلا ىدي نيب ةدهصقلا ةذه دشفي نسعلا نب دعاص العلا ابا.

 ىلا هيف تلصو موي لوا وهو دمتم وبا لاق 1 رطفلا ديع موي

 ىلا اهبتك ايلا ىغصاو اهتسحعشا'العلا وبا 2 املو رفظلا ةرضح

 طافلال هل برغتس ام اريثك الغلا وبا ناكو ىلإ اهدفتا- ظن

 (؛) ادكح



 م (1061. 99 8. 99 .)

 يورد ىقلام ثدعم» ىسوالا ديعس نب كلملا دبع نب عاص -851-
 ىثمبلا هدب دقف مث اريثك بتك .وبرعلا نب ركب ىبأ ظفاحلا نع

 ' مدب ل با و ال ىرسيلاب بسكب راصف

 قرشملا سس درو ءالعلا وبا ىروغللا ىببرلا يل نب دهام -359-

 رماع ى ىدا روصنملا ةدالوو ديوملا مكحلا نب ماشه مايا 3ك لك 0

 : زامد ن مس هلصا ةنظاو ةثامثلثو نينامثلا دودح ة رساع ىبا نب (*ردج

 كم عب رس رابخالو بادالو ةغللاب الاع ناكو ذادغب لخد لصوملا

 روصنلا همركااف امتيم ةسلاجمملا. :كف ةرشاعلا بيط رعشلا
 لاوسلا انبسحت ينللَذ عس_ناكجو هيلع لاسفالو هللا ناسحالا قا دازعو

 روسنا ىلء لخد م ئاطلب نبط ناسا رخل ى اقذاح
 نم اصيمت ذخدقاف مدت ين ماك دقو سنا 0 ع اسوي رساع دا

 اهلف هيايث ثبحتت هسبلو هتالص ابيف ديلا تلصو ىلا طبارخلا عاقر

 ذخعملا سيمقلا ىإ ىقبو درجهت دارا امل ةصرف دجوو سلجمملا الخ

 اهتذوستا انالوم تالص عاقر ةذه» هل لاقف اذه اس هل لاتف طئارخلا 7

 ككلذ بجعاف ةافرتسا ام ركشلا نم كلذ عبتاو ىكبو اراعش

 فلا ايب هدنع ىظح دق ناكو ديرم ىدنع كل هل لاقو روصنملا

 ىرسلا نيا ىبجرزخلا بانك لاثم ىلء رخا اباتكو ىلاقلا ىلع ىبال
 ا نب ناقدت ني رسولا نيباتك ءايس بلاغ. نيآ نب لمس
 هامس ةانعم ىإ رخا اباتكح تحو ىؤننا نبإ|ةسرحم تنب .ترنخلا عس

 دج وبا لاق رهو هيه وتسدب ا من ويخدلا لطنق نب. سازعلا نتاتك



 اود ْ 661.992

 + (دجب نب متاح ريغ سابع نب دم نب نيحرلا
 ابقل هنظاو اذه نم رثكاب بيسي مل ثدحح# ىسلدن |(1]جوكش -847-

 ديل طيس ياسو سلدنالاب ثدحو نيزم .نب ميهاربا :نب يع عم

 هه اذن

 «* ديعس

 ىرقم نسجلا وبإ ىليبشالل ىنيعرلا ميبرش نب ده نب ميش هيو
 ةبع ىباو ده هيبأ نع ىورد روهشم بنبدأ بيع ا اهييطخو ةيليبشأ

 دي“ ئباو جرزخ نب دي ىباو مزح نب دج ىباو روظنم نب هللا
 مهريغو عازب ةماع ةهخع كىور مهردغو جارست نب نور# ىباو ىجابلا

 سل ودفاع .. نا ةدلومو) هزحال ةخس ةرخالا قاب 7 232008 ىفوتو

 نا ةبجححت نسل وبا ىكوش ىربخأ ممه| ةداس (لوالا عهبر .نم نيش :

 نال فاعلا نارقلا هيلع. تارق لاق ةبجت نب .ىلخ نب ىحب

 هتفرعم ىلع لدن ىيلاوت هلو ةيليبشاب هتايح يف تارقاو ثيدعلا

 « كلذ ريغو أرقالك ةعنص ىر همدقتو

 داصلا بابا

 ىقشو ىاكرولا نباب فرعي دق وبا قدارملا ده .نب "ب -ه0-
 « م.م ةنس سلدنالاب تام ثدعح

 نإ

 ل لضا ىضرفلا نبا بانك ى) 0 فلؤملا :ةبثك اذك
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 نيشلا با

 ديك همسا: نس
 ربزولا تيب دههش ىنب دادجا نم ديهش نب ىسيع نب ديهش -844-

 بيدا ديهش نب (لكللكا دبع نب ديحا نب) كلما دبع نب دمحا رماع ىبا

 7 © نقب ايف زاخافي ارعش رع نب دم نب ةلس هل ركذ رعاش
 م بلت ىزبرلا واط رعلا قو بندا طال: لبيفلت نقل ادهبش هج

 ” .٠ اركتانم مالا هقيادح ىقسو ارصان الل دزولا اذه ناك ال

 * رفات ادتتح ليجغهلاب :تلبق ىننا.ىق. ىرتسا,ال هملبف

 “٠ .اوطاغلا“بيبحلا تينت ابيط ىناكفا هير ةحدفن .تيمشو

 ”39ارجاببلا يععلا ةازك الات «تلصوو هبرقب داعبلا رند ى .تيعفدف (*)

 [اه |[ تحل 178 ءايلغالا دارفا

 000 عمس ثدح# ىسلدنا لهس نب بيعش -845-

 ت!جوفس-- : ء اذينبم دبا ناركد مثيلا دمع. نبا

 اهيقف نانا نب كلم نع ئورد .ىراصنال هللا دبع نب نوطُبُك -84ي-

 "ةقؤم 7 'لاقو نئندحلا :ثراخ نب دمح» هةركحذا ةلطيلطب ابضقلا ىلو
 بر ايي امير د م ناك

 ل لل يلوم هللا ديع وبا ريم نب, نمش هش , -845-

 ؟ةساتزو. بندا مهيف بقع اهب . هلو .ىفوت اهبو نيبال كر اص ىصاعلا

 -«كنيدحلا"ركنم_ اذه:رتيشؤا سنوي نبا لاق.رعاشلا ريش نب هللا دبع مهننو

 «!تهو نب هللا ديعو ديزي نب عقأت نع ىور
 ىلع نغ ىورد ىمشأهلا ديمحلا دبع وبا تيه نب رروكتت»ا -840-

 دبع:هنع ,ىورد هل رصتخمملا باتك ىلطيلطلا ديبع نيب)  يسبع نا
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 ءامسالا ,دارفا

 هدلب لها نم عحس قدر لعإ نم ىرلا .ميهاربا نب نادعس -855-
 « 1 ةئنس نم ابيرق نام

 باتتكلا تاقبط ىف باعك هل .ىرابخا بيدا دهعس نب نكس ,854-
 | « دمحا نب ىلع دج ربا .:ةركذ سلددالاب

 ايفايحس رينلطي ةلحرا هل: كدحم ىجخالل ديعس نب .ةلس -855-

 وبا ةنع يور رضفب !قهشر“ نب. نيسعلا(1) ةكمب ىرجالا ركب
 مامال .تفلخ نيماتلا بادكب هنغ ريع وبا .ثدح بلا, دبع نببرمع
 + هفيلاق نم انهو ىرجالا ركب ئبا نع( 2 )دود نئبا.نبا ةدهصف| عيرشو

 ديس نع ئؤرا ابلا:ديالشتو رضقلاب, انآ نب.دنلا> دبع زيوي_ملاج -8306-

 اهب. تام ىسلدنا نيزم نب مها اربآ . نب ىو .مدعلا دمحأ نبا

 ةيس ١ « ْ

 امص طوقا لضافلا دهازلا قفاز ,صاعلا نب ههبا ديس -833-

 « حاضو نب ده نع ىور [[8) ةنس نيفوت
 ىور اهتالصو سوهلطب اضق ىو ىضاقلا (3) شيردو نب ناملُس -838-

 ع م[9 ةنس ىب تام زيزعلا دبع نب ىلع نع
 ديقتسا سلدنال زها ىواهشلا) مث .ىالوععلا كلم نب ىلسلا -ه39-

 « ١٠م ةنس ةيورعلا موي ةجعلا ىذ ىلا الدبل -. لاتق ىف
 تزاح نب ذه درك تندم ' رانا قياما نركذف نب -840-

 # دل ةداسإ ”سلدنالان تاما هنا 7 ىنشغلا

 (4) دهب اناو هلعلو سرد (9) ةيفخ ةبص قولا هيلع تيبس (5) مص ض
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 نينع لبا ةلمر“ قلم نيزم "نبا" مهقازإلا نب” نب .ذيعس"ه9-
 م81 112106 مهجن سيلدنالاب تام دنغ هلا: نسر نافع نبا
 0 اا يوما - را يدان -7926-

 0 ]ناسف 0000 ٠ ممتس سلدتالاب
 ا "انك لف ندا يراك

 1 كلم ير لها نم ىرلا ماذج لوس ليما "نب دعا وود
 يسند » 06 ةفلس لتتالاب

 رو ين لاي موق ووعتلا نزيد اال جا هزم -898-

 ' ملا « مإع ةنس سلدنالاب تام ةياملا ىلع ذاز : مح

 عدلا نضز ى. ناك رعاش: بيل نزلا رع نب نودعس -839-

 .اهضعب اى ةيبقت نم ةديصق ريغ رذنلا نب ديعس ىف ةزعش نمونرضانلا
  رنىسياا صحب ام ورا قسح سو نهنلا وخأ انببلا ربصي ةففتم

 صر ولول ل ! اهاحاشر لوح ايناكو اعلاط اهتم ردبلا ىرث.

 | بظلا ة اد لاخلغلا ةمعفمو يقول ةفطخم طرقلا ىرهت ةديعب

 بكر الو نياك رب نم ابرق. ... .س.يورف نلحرب عا ديف لاير
 ١١ برشلإ ىلع نايقلا ردشي امك وبدشو و ,شنل مادلا نهترربا الو»)

 اةاذ1000 ماثردحم ديقث عذفلا وبا ىدارملا دوعسم نب نوحي عنق

 < ع عملا لاس ئقوت ىجتسا راطقلا نب لهس نب ميفاربا نب لهس -834-

 وبا هةركذ مم ةنس اهب تام ىسلدنا نمحرلا دبع نب لهس) هو

 « (دبعس

 تايم



 اكل (61"1. 977.98 >)

 ْ ,*« كادغبب تأم هنا ليقو

 ده ابا عمس بيدا لضاف ثيدنعم نيمثع وب رصن نب ديعس -8 2س

 نب دهم ركب ئباو ليلخ نب ميحد نب دمحاو ةرسم نبب بصهوو ةالصلا

 نب. دهن نب (ديحا) ركب وبا هنع ئوزر ريجالا نبات تورعما ىشرقلا ةيوعم

 جافرووبا نب ىنيهع نب ىسوم ئشافلا نارمع وباوردنغ ىولبلا ىسيع

 ىبسافلا نارمع ىداو رمغ دا دلوسو ربلا دبع نب ردع وباو ناورهقلا ههقف

 يرعي رصف ني ديعس لاقو هيلع ىنت :ثاف رمع وبا ةركذو مال راي ل“

 ربمايلا ىنمحرلا دبع ئلاوم ر 0 نم ةوبا ناك مدلل ىبا نباب

عربو تندالا بلطف نوع وبإ انعو ةددع نيمدقلا
 خخوهش مر ال مث هيف 

 مهدد نب دمحاو ةرسم نب بصوو .مهلداى ا ناك عبصا نب مساق طرا

 لصضفلاو جرد وأو نيدلا لها نم ناكو طبضلاو دييقتلا نسحاب هلت

 بانك مشوا د ىور ربل دبع نبا ملح رخا اذ ا اه

 ع متسأق نع عبصا نس مساقل|1ابتجحيلا

 ُث ليقو ةبط ةبطر ةبيسع ةلظيلط نم ةاصا دنع بدأ نتن ديعس- -8494-

 5-0 5 لوقي -ن ابيك هللا ةمحر صخفام نا معو هدام ىشعلا

 (مايا) ردص ى...ىفوت  دنه نبا نبا مميكح لعف اس هيلع اوسدق اذا

لدن تت ند نمحرلا يع رومالا 3
 +« 
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 نبا ققوملا ريسالل ىف ةرعش نم ىار هنا لاقو ابيرُع ةنظاو هناسز
 دبع ركب وبا (هل) اهدشتا ةديصق ىرماعلا هللا دبع نب دهاجم شيجلا

 ”اهتنو ىليبشال جاهخ نب.دللا
 27 زبلا راب ديف + ادلا وذو قفان' قفانملا هيف 35 ىرا

 1 'هدزاوم لكيلع نجات همعط لأ لصت ىناف اورلا ىف اولح ءرملا ىرت

 ' هدياسو دوسيملا قايسب الو قفقلاو لقعلاو ملل | الك سانلا امو

 ةدشار ىازلا بقاث قفحبو دهلب زفي مل ريداقملا اليل ىبباو اما

 ةدراط“ قجمعلا الو هيعاد مزحلا الف دفان. رقدلا نس مكح هنكالو

 لها: نم. ىرهب ئقفاغلا نسلا نب نميلس نب رمت نب ديعس -890-
 عيل ةيرذلا لامعا: نم -ىديدحلا اهيف لاق سلدنال دالب 'نم ةدلب ةريب

  !بؤزغملا .شخلا نب: هللا دبغو ناسح ني ديغسو ىيح .نب ىيح#

 ,قهعس نب نونعس عيسف لحرو ىلسلا بيتح نب ىكللملا دبعو) نانوُزب

 ١ 7م م9 ةغس سسلدنالاب تام (ةريغو زهظم نب ىح هنع ىور ةريغو

 -مطرقب عمس) ظفاح ىسلدنا :فلخ نب رمع نب رصن نب ديعس -عدو-

 لخدو دالبلا:ىوطو لحر (مث امهرهغو ميلذ ىبا نباو عبصا نب مساق نم
 ركب ىباو(4)رافصلا ليعمسأو ىببارمالا نب ديعس ىبا نم عيهس ناسارخ

 (5) نب رفعج نب هللا دبعو(#)ةرجس نب لماك نب ديحا

 ناوصلا نب: ىلع نيياو زافضلا ده نب(4)ليعمسا ىلع ىباو ىاهيصالا

 ىدحال اعبرال مي ىراخبب تام تابزلا نب ده ىبال ابحاص ناكو
 دّمحا نب دج هللا دبع وبا ةركذ 8. ةنس نابغش نم ثلخ ةليل ةرشع

 (4()4) فلولا ءهطخ اذك (هر ص (ة): سرد#
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 ةجراخو نمحرلا دبع نب ركب وباو راسي ها نيد ةورعو بهسملا نبا

 : « .كلذ اوركنا ايف.ديز نبا

 فرصتو .ملعو بدا هل ىطسقرسلا نمثع وبا نوححتف نب ديعس -843-

 نب ىلع دهب وبا هركحت روهشم وهو زامحلاب فرعي قطنملا دوهتج ى

 « دمحأ

 هم نع يدري انا يقف, بطلا دبا ريع نب. تف نب .ددعس -814-

 « ىفدضلا ىلع

 ىرر بر دبع نب ديم نب دمحأ نع ىوري زازقلا .نب ديعس .-815-

 لوقا تنكو دمحا نب ىلع دهب وبإ هركذ نويفع نب رمعوب|؛ةنع
 دمحا, نا الول ادحاو زازقلا نب نمثع نب.ديعس هلبق مدقت .ىنلاو هنا

 ع. ةئبم نجم نب ديعس ىفوتو [”[[(0)ةخس ىفوت هدر دبع نب.ده نبا

 ' | 0 ملعا. هللاو ةزاجالاب هنع ىوزي. نا ليتحيو

 06-5 اديس ىفوت يريبلالا ناسخ نب قرامجم نب. ديعتب .-816-

 ثدح» ةراجسلا ىداو لها نس ىئراجمح ةدعسم نب ديعس -847- |

 « ملعا هللاو 88 ةنس ليقو مال“ ةئس: تنام

 « معو ةنس ةئاجمب وفول ىاجب(4) قاقشلا نب لرزاغم نب ديعس . -818-

 للا دبع نب كلم نب (نورقم نب) ناقع.نب نورقم نب ديعس . -848-
 هل ثدحح» سلدنالا روغث نس .رغت ةليطت لها .نم ىليطتلا ىبصحبلا

 + ىئشخلا ثراح:نب دهب هركذ,نللظو.ةلحر

 تكردا ىديحلا لاق رعاش بيدا ىدزالل .دلخم .ىبانب.ديعب  تنو0-

 4 ىلوملا هيلع ببدض '
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 . ة* ربلا دبع نب رمع وبا هنع ىوري ليلخ نب مهحد نب دمحاو عبصا
 « ع٠. ةغتس ىقوت تيدالا .ىوحعفلا زازقلا نب نمثع نب ديعس -809-

 لطلزئنج«نيعس "قدجلاب وزعي ئسلدنا نودع نب ديعلا واول
 10 ع« 6٠ ةنس سادنالاب تايف عجرو سنا نب كلم نم عمسف

 : « م09 ةناس ةبطرقب ىقوت ىورقلا بيبش نب دبعس 814+

 دبع ىب!" نع "ىوري نمثع وبا ديعس نب نولحتف نب ديعس -8129-

 نب نمحرلا بع دهعس ىبا نعو حاضو نب ده نعو ىاسفلا نمحرلا
 ىبتحي نب فتسوي نعو لاله نب مساق نب مهاربا نعو ىرصبلا ديبع
 مالع ةنس ةبطرقب حاضو نبا نم عمس هنا ىكدو ىدزال ىباغملا

 ةئس هئثم عمس هذا ىكحو ةرهغو ىناجبلا بوقعي نب نيسحلا "8فودر

 نع هللا دبع نبا دونا ىربخا اضيا لف نب ديعس هل لاقيو [”|
 نب ديس ان لاق بوقعي نب نيسحلا ان لاق ىرذعلا نع بهوم نبا

 نب ككلملا دبع ان لاق ىماغملا ىبحي نب فسوي ان لاق نولحتف
 لل مهاربا نأ دانزلا ىبا نبا نع يفرظم ان لاق ىملسلا بيبخ
 ىجحاضا وا رطف موي ين ةنيدملاب زيزعلا دبع نب رمع عمس هنأ هثدح ةبقع

 اعمتجا دق نيديعلا(4) .. نإ سانا! اهيا لوقي رهو ربنملا ىلع .ةعمجلا موب

 نسب لاق مث .سانلاب_ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع يلع

 نب ربع للح مث لح ى وهف ةعمجلا نع(:دعقي#)ةيلاعلا لها نم بحا
 ديعمبو ملاسو ده نب مساقلا ةنيدملا هاهقف مهيفو سانلا ذيموي زيزعلا دبع

 (4) سرد
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 ايهريغ نم عمسو ةرسس نب بضو نم ةراجمجلا يداوبو ىسيع نب بهو

 .* ىضرفلا نبا ةركذ مال" ةنس طيرج-يب ئفون الضاف الجر ناكو

 هل لاقيو(1)ةتيلبلاب فورعملا ىشرفلا ناورم نب نمثع نب ديعس .-807-

 نبا ليقو ده نب' ديعس ليقف هبسن ى فلتخا دقو اضيا: نورع نبا

 نس. رعاش وهو ملعا هللاو صا هب تادب ىذلاو فكلذ م ليقو نورس

 اهلوا ةهلكجح سم هلو ةيرماعلا ةلودلا ارعش
 ىقل اسو داوفلا ىنقلي اس هافكف فرب الاب الزتمو. قيقعلا ركذ
 قرحلا لابذلاك دقوتلا طرف نم.ةئثدر :ةبابص هيلا تدر

 ىقتلن ول ىقتلت الل رهدلا و. هدقفلا نوفجلا.ىبات نين ىل نم
 ىقب ام ىاقب. نم فلتيل ىلتق هييرج تمرتجا امو مورغ مير
 . .قوفم وعجل مهسب ال مئاطعل نم طق ىبلق قلي مل
 | ىقتا بناوجلا ىا نم ردا مل ةلوناج ىمبشا نع ىنامر اذاو

 ىبا روضنملا ىف نسحلا طرفم حدمو قهقر بيهسن اهيفو ةليوط ىهو

 رماع ابا روصتملا نا مزح نب ده وبا ربخا رماع ىبا نب ده رماع
 ةليل ةرشع ىعنثال ثبسلا موي ىف ديعسل ةيفاقلا ةديصقلا ةذه ركذت

 ناك دقو هيدي (*) نيب تركذ وا م61 ةنس ناضمر رهش نم تلخ

 اركذ سلجنللا و ناك نم عب اهعبناو تبجسعاف اهيدق اهب ةحانم
 ءانانلوا ةراملاتاققز» ل اربإف اهههطاتنم؛ ارمستار اذاتطلابو قال

 نب مساق نع ىوري بيدا ىوححالا نيثء وبا نيثع نب ديعس :-808-

 (1) مطبس اذكر ُهئيلُبلب
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 (ٍ مهاربا نب يه ان لاق ظفامكا رمع ىبا نع بصهوم ندا نع دحاو ريغ

 ىقانعالا نيثع نب ديعس انا لاق ىرطم نب دمحأ انا لاق ديعس نبا

 لاقإ ةلس نب نمحرلا دبع ان لاق ده وبا مزح نبأ ثدحو اربخ ركذو

 نمثع نب دهعي تمعس لاق دعس نب دلخ ان لاق ليلخ نب دمحا انا

 ديعسو دلخ نب دمحا ىغثدحو دعس نب دلخ لاق اربخ ركذو ىقانعلا

 بعصلملا ادا تعمس لوقي رمع نب ىيحت(1) الاق ىقانعلا ىنمثع نبا

 هيدي عفرد سنا نب كلم تيار لوقي ىرهزلا ركب ىبا نب دمحا
 (ايهنا) اذهب تسمي ربع نبا ثييدع ىلع هديح نمل هللا عمس لاق اذا

 نمحرلا دبع مساقلا ىلا ىضاقلا., ىغيش طغد تيارو نالاقي اعيمج

 . اًيويلم هنظاو_ىدهبجلا لاق,تاياورلا رثكا ى. اذكو ىقانعال دهم نبا
 تسشن و :ةريبلاو ةريبل اندفع لاقي ايك قانعاو قانع ه) لاقي عضوم لل

 ظ « اسيا نيعلا يتفيو نيهجرلاب ايهبلا
 ب :”كالسسا وبا 'ةركذ ينير تنشلا ئضورعلا لا دبع نب ديعس(9)-804-

 ظ « سلدنالا لها نم فلا نمم مزخ

 ْ - ابا ىنكي(*) قشولا ىتارملا ريك نب دّيعس نب ديعس(5) -805-

 « ةلخر هل تناك

 نم ةلطيلطب عيس ىرفثلا ننثع وبا ىطترجتلا ملاس نب ديعس(ة)-806-

 مهتم, آد مقمجاأتم ؟نأأ 1م[6"عقلهغؤق: عممماألأنأم 180168608 ؟ةعطه

 مدقل 80067 ديعس 5601م0, هغ نسمأدأ# 50513, 001 ( ) ط10عمومطتقت

 هع

 (1) انعمس هلعل سرد (9) ع ملقم (5) مدقس (4) ح ملقم
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 نيل ىلهبشالل ىفرشلا ئبطامعلا نسمثع وبا ديس نب ديعس -801-

 رهغ نع ىور ةءتلب ىبا نب بطاح دلو نم وهو ةيلهبشا فرش كل

 ريع وبا هنع ىور ىجابلا ىلع نب ده نب للا دبع ده وبا مهتم دحاو

 0 ىجابلا نع نرثكملا سس ناكو لاق ربلا دبع نبا

 « ["[] ةنس ىنفوت هيقف ىناجن نيفس نب ديعس(1)-809-

 نب كلم نب دهم نب نميلس نب ديعس نب :نمثع نب ديعس/9]-805-
 لاقيو ىقانعالا هل لاقي نمش انا: يحي ىسلدنا ىبيجعلا هللا دبغ .

 رلاص نب هللا دبع نب دنمحاو ىلءال دبع نب :سنوي .عتس ىقافعلا انضيا
 ديمحلا دبع نب ىلءالل دبع نب ليعمسا نب قحسا بوقعي اباوأ قؤكلا
 نب نونعس بحاص لولم نب دمحاو ةئييع نب نيف: بيحاص نيالا
 ديحأ هنع ىور زمع نب ىفخبو ميهاربا نب ىبحيو ذاعس نب دعسو ديعس

 دمحاو ةرسم نب بهوو دعس نب دلخو ىفدصلا مزح نب ديعس نبأ

 قربخا(ة).5 ةنس سلدنالاب تام مهريغو نمحرلا دبع نب :نرطم نبا

 .(1) رخوم (2) رخوم ع (8) 909 هدوددسهكدج, ق0 ةمتلطو طثم ةدتقف#

 ممون 10عءعةمطتقال 21112670 806 1812216813 8 عام3686 1

 0من, وأ «ما15 440ه هدص ؛هماغ , هرممموسم 20962 ةصقر 06 مط همم

 هما1 نوم , ص 2287عألف 8001016, بهوم نبا نع دحاو ريغ ىينربخا

 ' قب طل ب ينسبابلا ناف (هلوح<يب) ىطيرجمملا مسا ىف ملكلا مامت رظنا

 ,. ةدصرت7 دعبو تائه هبتك, ه6 مماسسسمس ه6 ه1 ةلططدتت 7620م, 0828 8166-

 ." ممدل 6ظةلممود6, ىلا امماوهتول : لاو امه 7 598 مهم 1060

 هدهه1388 , 0 طلمهعومطتقسب 804 6عوصفءعأروأه هقغ, 800 208668 8
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 00١ ا را نب هيه نإ ذيك نب ددحا نب يعم -192-

 « "9| ةخس ىفوت لضفو ةللجو ةرازو

 ماشه ماما ىلهبشا [دوجسلا ىرقملا ىبإسلا سيردا نب] ديعس) -7395-

 « (ع[9 ةنس ىفوت دبوملا

 كديقس 5 ةركذ ىسلدنا ى ءالكلا ( ىسوم نبا رباج نب دهعس(*)-794-

 ليبشا وه مساقلا وبا ىضاقلا ىل لاقو م0 ةنس سلدنالاب نام لاقو

 «ب [7/ ةنس ىفوت

 "ا بعل ديع مايا فر ناك بيدإ رعاش ىدوج نب دهعس -10قح

 « دمحأ نب ىلع دهن وبا ةركذ

 نع ب حس د جا ا لا تا -796-

 اي ا أ كن باسسا ناو لا د نادم
 : « مما ةنس ةرخآل ىدايج و تايف

 .ممق ةنس تام 'ئبظرق هيقف سمثع وبا العلا نب ناسح نب ديعس --707-

 سنوي نع ىوري .نمثع وبا لاس نب قارا نب ردح ني دهعس -109 
 ١ عمشو مهريغو دبعم نب ىلعو قوزرم نب ميهارباو ىلعالا ' دبع نبا
 'دمحأ هلع ىور 0[ ةنس اهب تام ىبطرق .نيزم نبا نم سلدن الاب

 ءاطاشملا نباب. فورعملا نمحرلا دبع. نب .نرطم نبا
 عمسو لخر ىسلدنا ديز .نب دم وخا ىمهمتلا ديز نب.ديعس -799- 

 « مه ةنس تأم ثدحو

 ىنغلا دبع ده وبا ةركذ ىسلدنا نمئثع وبا ىرُد نب ديعس اس
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 دمحا نب .ديعس نا هثدح عباشلا ضعب نا ىديسعلا ركذ :فرشملا

 ءابدالل ضعب هيقل قرشلا ل لحر ا هنا ركع: ناك دلخ نبا

 هنا الث ليضفتلا ضعب لضفب ةدشناف سلدنالا لهال ةدشنتساف رصمب

 ردبلا ىفحي ال امك انراعشا بناج لل مكراعشا ىفخهت ال لاق

 لوق لثفب سلدنالا لقال نياو: تقدص ديعس هل'لاقف ليللا داوُساَف

 ىهو ةثالثلا لازغلا مكح نب ىبحي تايبا ةدشناو ىناه نب نسعلا

 .ء ىناف نب نسحعلا اهب ضزاعي ةليوط ةديصق. نس هلؤق

 ىانع تبستحاو ىفز تلات مهوأيس تدكا برشلا اماذا تنكو

 نزع ب حورلا فيفخ بهق هلها تبهبن ناحلا ثيتا الو

 ىازظن نسو ىنس "لجو ىلع ةلعت الل ليللا :عوجم» .ليلق
 . هل لاق رثكا املف نسعلا رد هلل لاقو زتهاو برط ىرصلا اهعيس ايلف

 يلع ضقنلاو كدقن(إ) ايناو ىسلدنالل مكح نب ىهحيل هللاو رعشلا

 ملو ليضفتلا رهظاو لجسخف كلذ هل عيص ىتح :ركناو كلذ درف

 ىندقنتسي ام اريثك ناكو لاق. سلدنال لها راعشا ىر دعب .عجاري
 : را

 دبع نب ملسا نع ىورد هبر دبع نب ده نب دمحا نب ديعس : -791-

 فقؤزعملا ديعس نب ميهاربا نب دهم ةنع ىور ىبطرقلا ىضاقلا زيرغلا

 « "51 ةنس ىفوت ىدمارُقلا ىبا ناب

 .:(1) سرد
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 | ند.هللا .دبع نبي ده نم. اهيف عمس ةلحر هل. 'رؤهشسا ثاحم نمثع وبا
 د ,ينوعي سم ةنس اهب تايف سلدنالا لا داعو هئارظنو مكخا دبع

 ْ « [ثال» ةنس ىفوت ىسنلب ىّْزُج نب دعس -787-
 “ ةعب ٌدعَس ةهساب ولا 1

 هدجال !يبساي دقو رعاش بيدا ملاع جرف نب دنت نب دبعس -788-

 1 جيزف نب :ديحا وخا وهو رهش دجلابو. جرف نب ديعس لاقيف
 / ١ ١ ١ لاهنم ةريثك ,اراعشا هل درواو هباتك نإ ةركذ قئادخلا

 هن عم بلا ىوهلا نانع قرشاو هيلع بفقي نسح ضورلل . 

 , ,0001١ . . ةيعلقمب .انيلا_ئسوي .اريسن اسجرن.. ىرت. اسا(*)
 لم انا اميهنجو + قوف ١ ىقرفصو ا ةايفر ىلع يل. نيبجد
 ا ..ميتلاجإ افابفو ىرخا .ىفلاو. ةرات انا وهف

 .سلا بيو اسيلجلا يقتل كت را اخ ةدهصق نم.هلو

 نسجرنلا نب ىسورلا

 مذ

 1 ماعلا ناودلا ةراعذلاب كر دنافلا .نيايقلا يق بفكيلا ىنع
 ١> ةليسفلا حان: لج ليسن ئشاةدرولا نأ تعضزإ

 دياز لامج هيف هايحف هلامج لضفل ىحتس ناك

 ,| . دجاو نول هيلع, لوح# نا نم ةبتر مظعا رفصملا سجرنلاو

 1. دقافلا نيزحلا ىبصو امك ةفص ههجو ىف ةرفصد ضايبلا سيل
 ا قفر نمثع ىبإ ىكرذلا نباب فرعي دمحا نب ديعس .-789-

 ندي نب دهم نع يورد ةلحر .هل روهشم ثدح“» هيقف وهو.دمج» نبا
  ىضضاقلا ديعس ىبا نب دمحم نب دمحاو ىروباسينلا ىلع نب دمع#و

 0 عبصا نب سابع نب دمحأو ىجركلا

 غم

 ا ع ل طيح هنيه وعلا

 اييل» »دهني نبع د
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 قفوت هئقو ةمالعو هناسز. دحوا ناك هةركخذ مدقتملا جارس دوف نينمجلا

 يا0ه08 ةئَس

 نيقس ةمسأ نم ظ

 ىسيع نب نيفس نب ىصاعلا نب دمحا“نبا ىصاعلا نب نيفس -789-
 لمع رطيب رم نم دلص| ةميرجل دّسا قدسالا ديعس نب زيبكلا دبع نبا .

 ظفاحلا نع“ ىوري مدقتم بيدا ثدخم ماما رجب ابا ىنكي ًاليسلب

 قورد ىجابلا ذيلولا باو ىرذعلا سابعلا ىباؤاربلا دبع نب رمع ىبا

 نيثالثو ع ا(4):  ةيس ةدلومو م00: ةناش ةبطرقن فوت ىخابشا نعي هلع

 . نيعبرال وعن ىو لاقق هدلوم نع ةلاس ةباحتضا ضعب لاقو ةئامعبراو
 دمحا هيلع ىلضو ةبطرق نم :ضبرلا ةربقم ى نفد ككلذ قف ملو

 7208 ثيغم نب_ىنسحعلا وبا هيلع ىلص ليقو ىقب نبا
 نكس "تدق ذه اوبا مامالا نب هللإ دبع نب دمحا سا نيفس ”تال83-

 قسوي دهلولا ىبا"ظفاحلا نغ ىور رهاظلا لل ليمي دفاز ناكو ةهتشرم
 ظ ءادريغو"عابدلا قباب "فرق ريزنلا 7 نبا

 1-5 ةمسأ نس

 ئ دس ليتل وزخ# رمثع ابا . ىنكي ريثك نب ديعس نبأ دعس . ج181-

 نيب تسب نب دمت نم عمل تاتا” رنا هرقل حل ل
 * [.0 ةنس رفص ىف سلدن الات بنأمسو ةتقبطو جرو

 + 8[ ةنس ىفوت ىتسنلب مركم نب دعس -78-

 ىنابعشلا رماح نب ناسح نب نمثع نب نيثع نب ذاعم نب دعس -786- 
 يل سس سا سمسا 2 2 سل سس حسو م

 )4 سرد
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 نع .ىور ءارقالاب هتف رعمو هيلع ةعس ىلع لدت ةريثك فيلاوت هل ةوعدلا

 سابعلا ىباو ىجابلا ديلولا ىببا ىضاقلا نعو ىرقملا ورمع ىبا

 م ةرشع ى ىراجبلا بانك هدي طخ بتكو مهريغو ىرذعلا

 سابغلا ىبا ىلعو ىجابلا ىلع اعم امهارقو ةنس ىف ملسم بادتكو

 الصا أهم .دحاو لك راص ينج امهدهيقت : لفتجاو تارم ىرذعلا

 امه تلباقو نيعسنو ةنس مامر يلب هل كظر 7
 و ةرثكح مهيف مالعالا نم ةعايج هنع ىور امهب تعفتناو ىباتك

 2 ؟ملسو ةهلع هللا ىلص هلوسر ثيدُحو لجو رع هللا باتك ىرقي لزب
 ما ىف ةدلوسو د ةحش فر ةدوهشم هتزانج كتناكو ىفوت نأ

 نيباتكلاب هيلصا لباق ظفاحلا ةركس ىنب ىلع ابا نأ تربخاو

 ش « اطبضو ادييقتو ةحبص ايهب كيهانو نيروكذلا

 ظ 2 007 نيسحلا وبآ دحوال ذانسسالا ىابسلا ده نن(1)نيهلس 77و

 ظنحأ ادحأ نكي مل وحنلا ىف اماما هللا ةيحر ناكو "88 هنس لاوش رهش

 ةبراقاةلدقو تاسو هيلع هغم" فقوا الو هد ملعا الو ةيوييس راتكل هنم :

 0 نبات فرعي نيعستلا اسعاد

 جارس ةمسأ

 نبا لخادلا نيحرلا دبع ىلوم جارس نب الأ دبع نب ا -780-

 قوت روهشم ىراع هيقف ةبطرقب اضقلا ماكحا ب حاص ماشه نب ةيوعم
 + هنبا وه ظقاتحلا ىوغللا بارس نب كلملا دبعو مه“ ةخس لاوش ى
 : وبا جارس نب هللا دبع نب جارس نب ككلملا دبع نب جارس بنور

 (4) مدقم

 تكنو سووا اج ا ا ل وهو يصل ل ع ا وي يتب وب ا داخل انو ان دوو

 52 + دا ا نوب تو ويسر ين نا و عبر لا



 مم (161. 94 س. 947)

 ديلولا وبإ ىضاقلا ىجابلا بويا نب دعس نب ىلخ نب نيهلس -777 

 ةعامج نغ سلذن الاب ئوز ملكتم (ملاع) روهشم مدقتم ماما ثدحم هيقؤ

 هقفثو رثكاف ىوزو قرشتلا لل لحر مث ةقفتو ((ةرهغو)) يكل 0

 عمس ىذاذغبلا ىلع نب نسحلا ىلع ىبن(#ر ىرقلاو رذ ىبا نع :
 . قورو هفيلات نير ,ثعلا تاءارقلا ىف. عابقالا باتك مالسلا ني دمب

 ىربطلا هللا دبع 0 بيطلا ودا مهم مينم ةرثك مهف ةعامج نع. لآن

 زاجمحلاب ماقا ىرميصلا هللا دبع وبا ا ىزاريشلا قتلو وبأو

 كل لدر مث سجتح عبرا اهيف سمح اهيف همدخي ماوعا ةثالث رذ ىلا عما

 كتناكو ما بتكي و هففلا سردعي ماوعأ ةثالث اهب ماقاف ذادعب

 تناكو اماعر شع ةثالث ومن قرشلاب ةتماقا تناكو م 0و /

 هك لا مث ركاش وبا هلاخو بضصْوُم نب دمحم, هيقفلا ثنب هما

 هتفرعم ىلع لدن ىيلاوت هلو ملعلا نن نس ارفاو ,اظح لاث_ دقو ستنال

 ركت وبا ظفاحلا مهنم 8 ةرثك مهيف ةيئال نم ةعامج هنع ىور هيلع ةعسو

 يلع باو هللاب ديوملا ىلوم تاجمت نب نميلس ذواذ وباو ىشوطرطلا

 (تباث نب) ىلع نب دمحا ركب ىبا ذادغبب هنع ىورو مهريغو ىناسغلا

 ىسلدت ال ىجابلا ينلخ نب نميلبس ديلولا وبا ىندشنا لاق, ب يطخلا

 ةعاس5؟ ىنايح عيمج ناف انبقد اهلع ملعإ كنك اذا

 ةعاطو الص ىف اهلعجاو اهب انهض ىنركا ال ملف ,.

 « (ةناددو املع ةرصع ناكو ةبرملاب) عالع ةنس 0

 ىرقملا دواد وبا هللاب ديوملا ىلوس حاجنن مساقلا ىبا نب نميلس,ج778-

 باج ةفرعمو ةياور ءارقالا ىف هنقو ماما ناك دهاز ع ثدعح ..



 اكلي (1861. 94 *.)

 اساو ميصلا مهسفن | نع اوعفديل ةازنملا هذه ىف نوبغرد سانلا ناح

 . انكين متلح ناف مكن انينغتو ادعست رود ايلف ىلذلل ةبلاج تراص .اذا

 . مث: اهنيبو :انغيب اولوحتت نا ىلع نوردقت ال انعست روبق انلف اهنيبو

 الإقا هلازني كب نعينور ملسي.:نا :ريغ نم ماقو ضرال . ى. ديدي :غضو
 ققبو هيلع نيلجي : ناخد ىذلا هتسد عفرو هلزعب رساو ريمال بضغف

 هتتعيطنو هثنامإو :هيانغل ةدقف دجو هللا دبع ريمالل نا مث ةدم كلذك

 تدزا. ناو: اريثان ,نههلس دقفل تدجو دقل ءارزولل لاقف هيار. لضفو
 اقيدتبي:(نا ١تددولو ابهلع ةضاضفغ“ كلذ. ناك .انم ادتبا هءاجرتسا

 تفذا نا مناغ نب دهلولا نب دج هللا دبعاوبا ريزولا هل لاقف ةبغرلاب
 ل مئاغ نبا صيف هل نذاف اذه لل هعضيفتسا هيلإ ريشيلا ىف ىل

 قب مايا سلدنالاب .ةرازولا ةبتر تناكو نذاتساف سسوسناو نبا راد

 ىلع قم هلزنيو ةاقلتي ناك 1( )هلثم ريزول الل ريزولا مدقب ال ةيسا
 هل نذا مث(9)ايلم مناغ نبا ىلع نذالل اطباف هطخل الوأ هيك الو هتبترم

 منأغ نبا هل لاقف هيلا ماق اكو هل مزخزتب ملف ا!دعاف ةدجوف هيلع لخدف

 ىناقلتت ةاضر ةيبا ىفو ناطلسلا ريزو .تناو كب ىدبع ربكلا اذه ام

 هتذجوس ف نالا :تناو ككبلج» ردص نع ىل حرزحزتتو مدق ىلع
 نال اناو ككلثم ادبع ذينيح تنك نوال . معن هل لاقف كلذ دضد

 5 هيلع ناك امو لضف لح درو هيلا لاسر الاب ريمالا ادتداف

 ْتاَنن ىلطيلط ينو توبا ونا ىفيعرلا نوره نب نميلس -770-

 يف (مؤا/ ةكس سلدن الاب

 (2()1) بح



 مما : (01"1, 987. 940

 قيرف قاهسلا»ىر .ىددعو قيوفا ةددعف؛نيتقرف !ىداوف راصا
 ةرم ىرملا بويا وب١ لماح نب. روصعم نتن .رضن نب. نميلس.ا:ب774-.
 ناسح ب لهعسو ىوح ند ىبعت نع ىوري ىسلدت| ثدحم نانطغ.

 نلدن الان :تام ديغس نب" نون او بعصم ىباو بهبح.نب كلما. دبعو

 ملعلاو بدالاب روكذم ريزولا قردبربلا نسوُسُن|و نب نميلس 77

 بحاص ديه نب هللا دبع ريمالا مايا. ىف ناك ؛سفنلا ةزعو لفعل.

 نب ىلع دهض ونا ةركذ ربح هعم هلو هدنعا اريثا اةهما. ىتب نم سلدنالا

 نب هللا دبع نب ىلءو ىضاقلا مشاق' ند ىلءالا دبغ نب دهم ان لاقادمخا

 الجر نسوسناو نب نميلس روزولا ناك (*)ىل لاق ايهالك بميذالل ىلع
 هللا دبع روسالا دنع ارهثا ناكو ربرجلا ءاسوز نم !رهانعب ابيدا اليلجا

 دشتي ريسالا لعج ةار 43 ةيحللا اًنيظع ناكوناسوب ةيلغ لخدف, ده ىتا

 قئاؤج اسهنبنانكحب' بفوله

100 

 هللا 'هبع نب ىلع قنالزد دج وبا لات

 قيامل اهليع» ىذلا نأ 2

 هنأ ريسالا اهبا لاقف بيضغ دقو سلجمف قىزرببرد اي سلجا هل لاق م

 (4) اذك



 ْ : املا ممل 98

 5 "سر

 يب عملإ ةخس دال ى

 0 2 ىبا نبا لهذو نميلس نب 0

 .لسيأو ا ثراح نب دجن ةركذ ةقلام لها

 0 00 نايس 3 ل نبا

 قيل 8 [”[5 ةنس سلدنالاب تاس ىنشخلا م السلا دبع نب ديو جاضو نبا

 2 000 مارب نا ى بعت مدس ىسلدنا 5 دبع ند نميلس -779-

 ديو ١ * [[[  ةئس سلدن الاب تامو نيزم

 واتا رعاش بييدا ىطسقرسلا , نارهم نب نمهلس -773-

 |. نب دمحم ىندشنا لاق مزح نب دهن وبا ةدشنا أس ةرعش نمو ردقو

 علا لبا ابا دبع 0 مدزو ديعس نب 2 5 د زولا

 انيس هب : اع ىبا نب ده

 (قراخ باييلا دنع, اهطلاشب ايناك دان 7 ليل
 قوست بييحلا نير اهيسجاف ىتبها دالب نم تاج ميرلا ما
 مس 141 قيرح عولضلا نيب ةراكذتل ىذلا ديغالا اهلد اضرا هللا ىلس

 سرا

 + (4) ةرشع هنطا سرد (9) هطخ اذك (5) نيياس بنكي انه

 . انه فلولا طخ اذكر ىجابلا فلخ نبا
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 ىمبق لوذع ىف. ىرهلل تدنقناو :لاق هيلع دازو ىفعملا فكلذب انجمف

 0 ةارا هجو نع تكلحا ىل لاقف ىلوذع ىوها نم هجو كر

 اهيف ككبجو لاشين ىرق  ثتناو ةءارم ىبخ هجو لب ل تلفف
 نسادنالا ةودعب ةئيذم ةجاظ نم هلصا ىجنطلا ديحا نب نييلس(4)-765-

 تاءارقلا ملعب قققحتتو قرشا كل ةاحر هل برغملا ىف رعتلا لاي ايم

 ىرقملا نوبلغ نب لا دهبع نب معنا دبع بيطلا ابا كراش اهيف دانساو

 عفتناو هيلع ىرقو ةيرملاب ماقاف سلدنالا مدقو جوهش ةدع ىلع ةعم ارو

 ناك هنأ هنع تربخاو ىدهيجتلا لاف ةيلاع نسم نع اهب :تاسو ارد دب

 نيعبرال لبق هنافر تناكو اهركذ نيئس ةياملا نع تاز لوفي

 #4 ةيامعبرأو

 دهنو زيرعلا دبع نب ملسا نع ىور بويا وبا بوبا نب نييلس_ -366-
 ديم ند “هللا دبع ديلولا وبا ةنع ىور ةقبطلا ةذهو دي نب مساق نبأ

 2 بضؤم نبا نع دحاو رهغ انا :ىّضرفلا نبات فقورغلا "وسوي نسا

 درلا باتكي ىضرفلا نب ديلولا وا ان لاق ربلا دبع نب رمغ ىبا نع

 نييلس بويا ىبا نع دهم نب مساق (*ب فيلات كلما نيدلقملا ىلع

 « هيبأ نع مسأق 5 نب ده نع بويا

 ىف بابك هل بدالو بطلاب روكذم لجاجج نب نميلس -767-

 « دمحأ نب ذه وبا ةركذ سلدنالاب ءابطالا رابخا

 دهزب ةنرايجلا ىسلدنا ثدحم ذامح ليقو .دماخ' نب" نميلس .-768-

 (1) انه اذك) اذه دغب روكذملا ةوارطلا دز نب نييلس بدك انه

 فلوملا طخ ١
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 قداوفا:ئف::رابلا مرصاو' ىداعب :ىلع:قذامت امل
 دايهشلا .ىلع انيعم الو ادب داوه نم دجا ملو
 .داوجلا .ةلمح هباتيب' ىفوقو ىلع ىسفن تلمح

 دانز نم فضولا ىف .لقا ىبلق ران ضغب نم راطف

 ارم نع لكاذ نكي علو ىلع نود بابلا .قرحاف
 00 دوعي. ال نأ ةيلع ذخاو دسفإ ان هنع ليج تو يضاقلا هفرطتساف لاق

 ىلللا] لغلاف( نا قطا تجف ىدكجلا لاق لاق "ابكت وإ هليبس

  مهاربا قعشا وبا ىنثدح ىتح هب درفت امم ةرعش ىف رعاشلا اذه ركذ
 وبا. يضاقلا انل لاق لاق طاظسفلاب ىنايعنلا هللا .دبع نب ديعس نبا

 يفت مساقلا ابا نا .نييرصبلا ويش ضعب ىقربخا رخحص نب نسعلا

 .ىا ئدثملا" نب(4)نسعلا ىبا ىلع لكد رعاشلا :ىنارزيخلا دمحا نبا

 ,ناهش تلق ام: لاقف ايش اذه ايف تلق له هل لاقف دبرملا قيرح رثا

 : قوس راهم رارش لجا ٌدبَرملاو ةرضبلا رعاش تناو كب نسحب و هل لاقف

 4 قئكالو :تلق اس لافف ايش هيف لوقت الو اهقاوسا (لجا) نس

 ظ لوقَي اشناو تايبالت هذه لجمتراف

 او دبحيجي نا نوعيطتسي ايف دهشن ىرهلا درهش مكتنا
 دهج» مكن ىنذا ىلع مكندشان نويدبرم ايف

 ديرما قرتخا ةرح نمف مكوحنن. ادعص ىسفن ىئرج

 (ةردمجب ادئا مكنيرح نكي مل ترج > 0 9

 دقوت اوبس ىنينح حاير تجاهو(4

 (4) هيلع ببضم (2) رخوس (5) ذم باوصلا اذك (4) مدقم



 طا (61. 92 5:)

 يفرعلا مارض وا حدقي دنرلاك قراب مسيم مهغلا لالخ ىراف
 هوب. مل ها :ال جلا: ارق“ دقاقمىللأسا نسل“ هداتكما"
 سدبلا نيت الدي سااويالاب ؟هقيريلا هقول < دتزل ىنوتال# ناحل
 يلفس ريغ ردلا مظنو يلف هناز نكال ردلاك مظند

 فلا قيض تايادنلا لل وكشي اس لثم ىلاخ قيضب هيلا وكشا

 2000 ايهيلع نوهعلا ودعت نا هيدج ىلع اقافشا توثاو

 وو اهدرو نم ثصوعتف اههجو ةحفص ىنيبلا رم تمطل

 جزما مل نأ تددوؤ ابعومدب .اهرغث ”ةقير. تجزمو اهنوثلف

 هب الإ ةنسا ىقوت ىوذش بويا وبا نيهلس نب دهم نب نييلسإ -763-

 رعشلاو بدالاو.ملعلا: لها نم ىلقضلا ىريلا دي نب نميلس -764-

 اهئاربك دنع مدقتو ابكولم حس دمو ةيايعبراو نيعبرالا دعب. سلدنالا مدق

 منع انياحدصا ضعب ئئرتخا ىديمعلا لاق ةرعش نسحو هبذا لتضفي

 ىوني ناكو رعاش بيدا لجر :ةيقيرفا :ةسوسب ناك لاق سلدنالاب .

 ضرعيو هيلع ىنجتي مالغلا ا هب اقلك (4) يل سة بالاظ

 نع. . :'.ر ام نع هدحو برشي ادرفنم ةليل تاذ وه امئيبف لاق هنع

 ران لقفل لجان نا لابي رطخ ذا ركنتلا نم بلاغ هيلع ادقو ةسفن
 دنع هلعجف اسبق: ذخاو هنيح قوم ماقف هيلع هيخجخل هيلع ةراذ قرعع#و

 رانلا اوردابف نارهجلا ضغت هار نا قفتاو ازان لعتشاف مالغلا باب
 لاقو ىضاقلا: ةرضخأف ةرعاف ئضاقلا ل اوضين اوحبصإ اف ءافطآلاب

 لوقت اكناف اذه. باب تقرخحا ىش ىال هل

 (1) سرد



 رفل] (861. 0 1. 8

 ءايسالا .دارفا

 اهي. 1 ىبسلدنا ثيم دحاولا دبع نب نونقُز ليقو نوُئقز .-188-

 « .٠ ةنس نم ابيرف

 بابك ى ةرعش نمو ردكم رماش سيدا ىلع نب هللا ةدايزر -759-

 رماع ىبا نب ده رماع. ىبا روصغملل ىفاوملا م املا

 انرا دق:ةكارا: ف عجاس انحف ىباصعلاب بلقلا ركذا

 . ىناغتف اقئوم ؛ضورلا ىارو لظب ايسلا هشير تلضخا

 ؛ :انجعي اك هيلع بيبحب هلدي تزاف رورسلاب درغ
 ىجخيت ام هفنا مغر ىلع رفكلا ىف نيدلا ىار رماح ىبا
 انعم اقوشم ىدعلا داهجو. ىكذملا ضكرب لزي مل كلم

 وقف ! ناك هيقف :ىسلدنا ةناخك وبا ىولبلا كلم نب رههز 7700-

 .تام ىيهلملا : بيبح نب كليملا دبع رصع ف ناكجو ىعازوال لوقب

 « ثراح نب ده ةركذ كلملا دبع توم دعب نيتئامو نيسيخلا لبق

 نكي, ىجاهصلا روصنملا نب هللا ةيطع نب دانس نب ىواز .-764-
 دواد ىبا نع ئوري .روهشم فراع ثدحم هيقف,  يضاقلا ركب ابا

 « اريثك تيك امهريغو ىفدصلا ىلع ىباو حاجمن نب نيهلس

 نيسلا .باب

 نويلس, همسأ نم
 مدقم دهقف ىسويلطبلا بويا وبا لاطب نب دمحم نب نميلس(*]-769-

 ةديصق نم هلو ةثامعبر الل نم ابيرق ناك رعشلا ريثك نسحعم رعاشو

7 
 ىهجحعبت فيكولا عسدلإ ةنامغو ىجيجات عولضلا ىن ةبابصلا ران



 لفل (561. 91. 92 ١.5

 دك ةمسأ نم

 هع ىور نييف ورحلا بهذم 0 هيفق ىتسلدنا رجب نب دب -1نؤ-

 نب دمحم نب دمحا رفعج وبا هفرع برغم ا ىضاق ناريع نب نييلس

 * :سئود نبا؟ ةنع كلذ ركذ هيلع ىنثاو يواحطلا ىدزالا ةمالس

 ىلكعلا ىبميمتلا(*) نيسعلا ونا نايرلا ني بابحلا نب ةيز .تبقمد

 ككلمو نيهلس نب فيشسو ةبعشو ئروثلا نيفشو لؤغت نب كلم عمس

 بهو نب هللا كديدع هنع ىور لا نب ةيوعمو ابدل ىبا ناو سنا نبا

 ده نب هللا دبع ركب وباو لبنح نب ده نبا .كيحاو نوره نب ديزبو

 سابو ةفرع نب نسكاو فايتجلا ديحلا دبع نب ىينحبو ةبفش ىبا ىبا
 ف سلدنالا لخد دقو مهردغو ليعمسا ود كذينلاو ىرودلا كييوج# نبا

 رصُم ل لحر دق اسك ثيدح بحاضص ناك :لاقف'بابغعلا

 ةفركلاب هنغ تبتك(1) ':: "ىلع هربت ناك امو: ثتيادخلا ىف ناساَرْكَي

 ديحا مالك رخاآ اذه سلدنال كل :ثيدحلا ىف برص دقو انهاهو

 ايناو هيف هل ةجح ال ايب ركب وبا بيطخلا هيلع ضرتغا دقو لبخخ نبا

 نوسحعلا وبا يفوت مامالا اذه نيفد ىلع نظلاب' ىيضقي :الو هنم نظ وه

 « ةقث ناكو م”. ةنس ىلكعلا

 اهحهف رضحو .سلدنال لخد يبات ىكسكسلا دصاق نب ديز -787-

 دبع هنع ىور ىصاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ىوري رصم نم هلصاو

 (ةراثيدح هل درواو نيفس نب بوقعي ةركذ معنا نب دايز: نب نمكرلا

 (4) سرد 2( ضايب



(.+ 91 .761) ٍ 00 

 « [":[ ةناس ىفوت دوج ىرقم ىبطرق ئفالكلا ىبحي نب ايركز -749-

 اال نم ثدحم ناسيك نب ذياع نب ىبحي نب ايركز .-7ةاح

 « ناتويا نبأ ةوكذ
 دايز ةمسأ نم

 نب دايز ىهو هل بقل نوطبشو نوطبش دايز وهو ىيخالا دايز -381-

 نادؤل 'نب رشا“ نب"”ريهز نب (نمحرلا دبع نب دايز نب) نمحرلا دبع
 ةدشلار نب لّتاو نب ثرحلا .نب ورمع نب ةبر نب بطحا نب ىهح نبا
 تعهذم ىلد سلدن ال لها هيقف هللا دبع وبا قدع نب مخل نب ةليذج نبا

 هيقف اذايز تعمس مساقلا نب نمحرلا دبع عامس ىفو .سنا .نب كلم

 ٠ قلم ةقف سلدنالا لخدا نم لوا وهو اكلم لسي وهو سلدنالا لها

 سلدئالاب دايز تام ئعازوالل بهذم ىلع كلذ لبق اوناك» سنا نبا
 م«عاالنتس تاس دمحا:نب .ىلع ده وبا لاقو [99 ةنس ليقو ثالث ةنس
 ظ « هلبقي ملف انضقلا هيلع ضرع اناص” الجر ناكو

 نبت نمحرلا دبع نب هيقفلا نوطبش دايز نب دمحم نب دايز -759-

 000 نيثيللا .ىبحي نب ىيعي نع ىور هللا دنع ها دايز

 دب ماالإع اس

 كثردحم هيقف رافصلا :نب نميلس نب دمحا. نبا دمع“ نب دار -785-

 « ه[0 ةنس. ىقونا دهم نب. مهحرلا دبع. نع ىورب
 سلدنال' اولخد نيذلا دنجلا ةوجو نم ضييتلا ةغبانلا نب دايز .-754-

 نب ىسوم نب ريزعلا دبع لتق ىلوت ىذلا وهو رهصن نب: ىسوم عس
 نب نمحرلا دبع ةركذ هب اوراث نيح هيبا دعب سلدنالا ريسا ريصن

 # مكحا دبع ىب هللا, دبع



 ا تضج يل يفعل ا

 مالو 761.91, 91 *)

 ىازلا باب
 ايركز همسا نم

 « [99 ةنس اهب تام ىسلدنا  ىمرضتلا نوّيح نب اًيركز -ةةه-
 ليعيسا نب نمدرلا دبع نب ليعمسا نب باطلا نب ايركز ت745-

 نب ايركز ىبحي وبا لاق ئطاشرلا ده .ىبا نع.دحاو ريغ ىنربخا
 ةكمب عمسف 090 ةذس قرشملا كل لحجر قيطتلا ىبلكلا ,باطحا

 كلم اظوم ىورو ىناجرجلا نس راك نم رببرلل بسنلا باتك

 لل نولخدي  ساغلا ناكف ىزهزلا بعصملا ىبا ةياور نسنا نبا

 هي ةئف عامتسالا ةليطت

 « هزع ةخس ةبطرقب ىفوتا*) ىترهاتلا جيشا لبمرركأ نب ايركز ”44-

 ىفوت شا ىداو لها نم(1) ىنضلا كامس نب دلخ نب ايركز .-745-

 « عزم ناس

  قادنلا نبات نرغيو ىسعي وبا ىدراللا ديعس نب ايركز 746+

 دمحأ نم ةبطرقب عمسو نذوملا نب فسوي رمع ىبا نع ةقشوب ىور

 + ىضرفلا نبا ةركذ ىتفلا بحاص مالسلا دبع نبا

 + 0و2 ةنس اهب تام :ناطيلطا دحاولا دبعأنب ىسيعا نب ايركرا "تقت-
 نمحرلا دبع نب هللا"ديبع نب كلملا دبع نب ضعي نب ايركز -748-

 نب ذهب ةركذ لاله نب مساق نس عمس ىسلدنا ىبحب وبا ئفقثلا
 د كتراح

- 



 فيفي (1761. 91.

 ش لادلا باب

 ىسلدفا تيت مهن ىتبل ىلوم رعص ىببا نبارفعج نب دواد. -353-

 36 فركاذ «ينؤزاودلا دج : نبويزعلادبعو وبلا, نب اةيوعما,نعا يورد
 * ثراح ىبا

 نب هللا تبع نب  ىبحي عمس ىليبشا ىسيقلا هللا دبع نب دواذ -7156-

 : !نمحرلا دبع نب ده ريمالا مايا رخآ ىف .سلدنالاب تامو ةريغو ريكب

 ىلع نع ىور ىسلدن الا نينونلاب نآانم نب ليذهلا نب دواذ -737-

 «دبي ىيادللا بيع .دنع_ انثدح .لاقو لبنوي نتا هركشذ ريزعلا نبع نبا

 70 مضل ىيلتل اللب .ليذتلا نب راد ةلالور .سنلدلالاا صاج نبا
 دارفالا نو

 راك نساف لها نس ةنوزهم وبا ىس ءافلا .ايعمسا نب سارد -738-

 !وطمىبا ني..دللا دبع نب ىلع ىقلو اهيف يح ةلحر هلو اظفاح اههقف
 :؛:ةركنذ فينخحلا ىسباقلا نب نسلا وبا هنع كور ةيردنخسالاب

 ادهاونمو ايلاظ أبيب رركحتو سلدنالا 0 وبأ لخدو ىضرفلا نبا

 يب نوال ةنس سافب د ىفقوتو دحاو ريغ هنم عمس

 لاذلا باب

 نؤنلا ىذ نب ديعس هنبا هنع ىور ثدحم ىسلدنا نونلا وذ -759-

 « اينتلا هل كدي هلو سنوي نب اذيعتب وبلا هرخذ سلدنالاب تام

 اهيفو م“ ةننس ىفون روهشم ىبطرق ىناورملا صفح نب هلاوذ -740-
 وكل لل دوسالا رجسحعلا قرص

 ءارلا باب
 اذكمب. ة[عأ ةئس ةكمب ىفوت ثدحم ىطسفرس ةيوعس نب نيزر -741-

 يف رش هللا اهداز



 دور ”سوووجوك# ننام را

 ظشب (761. 907. 91 )

 ءامسالا دارفا

 لل بوسنم ىقاججبلا .ىناسفلا نورس ىبا(4) ب صْعُم نب ززخن ا ت54-

 سلدن الابو نابز نب ده نم ردصقب  عييس هذلب للبدل سينا: نع ةناجب

 ىلع نب . قلك ديعس وبا هنعب ىور. ةدلبب ثدحو ةملس نب لضفلا نم

 ةهثا الك روكذملا:فلخ ةمجرن ى أربخ هل .انركحذ دقو هركخذ مدقتملا

 ميدقتب ديعس نب ىنغلا .دبع ةركذو داصلا ميدقتب بعصم نب ررخالاق

 « ملعا هللاو .الوا انركذ امك نيعلا

 ىنحي لسأفلا دهازلا ىنيزلا نارمغ نب: ىسوم نب ةصاخ  توووس

 اروهشم الضاف اعرو ناكو ةب'درق نكسو ةير نم هلصا قحسا ايا

 نم ةروك ةير هدلبو جح دق ناكو ملعلا لها نم نكي ملو ريخلاب

 روكلا نم ئهو ةريزجلا ئىقرشو ةبطرق. نبقي , فه, نسلدنالل روكح

 تاكربلاو تارهخلا .ةرهثك ئهو برعلا نس ندزالا دنج.اهلزن. ةدداجملا

 نفدو م01: ةنس: بنجر :نم''نيقب نسل اعبرالاا ةلقلا هللا .هينعز ىاوت

 ىضرفلا .نبا ةركذ:ىقبي نب دهم ىضاقلا هيلع ىاضو ضبرلا ةزبقس
 هدلب ركحذو ًالفح اهنم مظعا تدوش ىنملعا الو هتزانج تدهش. لاقو

 »# ىطاشرلا

 ةدلوس دغسم ةدوار ركب ودا ىموزجىلا مزاخ نب دج نب مزاخ -7853-

 ' ١ * 591 ةنس ىفوتو معو ةعد

 ورمع ابا ىنكي(*) سلا لها نم ىهسالا نمدرلا دبع نب ةجافخ 1-7

 هريغو غابدلا نب دهلولا ىبا. نع/ىوري فراع بيطخ رواشم هيقف

 ظ , (9) ةفس+ يفوت

 (1) انه هطبض اذك و) صضاهب



| 1 0761:-90:90.( 

 1 رضخ ةمسأ نم

 ظ قورج بس ىرسيقلا ىلع نب ديعس نب(*)نمحرلا دبع نت ريصغلا -725-

 +« هريغو ىفديملا, ىلع ىبأ نع
 ْ م. 0 ةنس ىقوت ىناجج عساس نيب رضخ -796-

 تاع ىيردبعلا هللا دبع نب دمحا نب هللا دبع نب(4)ضيلُحخ .:-797-

 4 ؟ىجافلاو ىرذعلاو ربلا“ دبع نب ربع ىبا نع ىوزي فراع ثدحم هيقف
 3 قري .ةمعنلا "نب نسنعلا وبا هنعا ىورب مهرهغو ىشقولاو ىدفقروسلاو

 ْ « ةنع ةياورلا رثكاو رمع ىباب نيصتخملا نم ناكو

 -1 باطخ ةيسا 5

 آل. فز ةيسرم لقا 200 هيقف باظح نب ديهعأ نب باطخ -798-

 ل ايكحذ ناكر ةبطرقب ةقفتو ةريغو ىدرعلا نب ركب ىبا ظفاححلا نع

 ظ « ةثامسمخو نينايثلا لبق ىفوت اريثك هتسلاج

 ا 5 ثيدحعم ىسلدنا قفاغ ىلوس ليعمسا :نب باطخ -799-

 نما ئ « م90 ةنس ىف
 "ع م يول اال ع نب دمحم نب 493 نب بابطخ . -750-

 .” ةبابل نب رمع نب ده نع عيس ةريغملا ابا ئنكي ةبطرق نكس اهلها
 , :نبا نم ةكمب عمسف قرشملا لِ لحرو امهريغو عبصا نب مساقو
 , ١ لس ىفوت قضرفلا نبا ةركذ ةوعدلا باجم الضاف ناكو نئيبارعالا

 هيب ا

 (4) دازفالل .باب لل مسالا اذه .رخوب نا ىعبني .



 مال 61. 90 ».)

 #4 ىرقاعلا ناحجلا نب نمحرلا دبع 2 هللا دبع

 نامهلا نب سيردا ىقل رفاش ببال ”ىنيطٌلا نورف نب ةولخ؛ تولع

 ىتسبلا ةقيرط ىلع دمحا نب ىلع ده ىبا هيقفلا ق. ةرعش سو ؟زهغو
 اهلاوهاو فوطتقلا رات: تانركلاو دتجتلا لا ضوخي

 اهل ىرهاو اهيلا فرك ةياغ' ىلغلل (1) (تركذ نايت

 ةبظرف عماجب ةضيرفلا ماها مساقلا مبا وفا قزر نب فئلخ :-794-

 ماع ةدلوغ ناكو ةئامعب راو نينامثو (9) ىو ”دوج#! ئرقم

 # ا

 شربل نباب ربتشملا ماقلا ولا ئنيزعنشلا ىسوي نب ىلخ .-799-

 يذ ىف ىفوت» ناسسخاو هيف قبس اذ" ناسللا ملع ق..ةتضع' دهحتوب ناك
 عرس ةناس الدعق

 ليلَخ 3 ظ

 7 ندحو نسلدنالا لت هيققلا ديعس وبا ىتسبلا دمحا نب ليلخلا' هلم

 ىرضص4ملا رازبلا دهم نب رمع نب نمحرلا دبع دهم ىبا نع مم ةئس اهب

 ىنيلالا صفخ نب هللا“ دبع نب دمحا نب دهم نبا دمحتا ”دغس ندا شو

 ارق هنا ركذو ئّرذعلا سنا نب ردع نب دمحا نيابغلا وبا هلع ثدح

 5 انركذ ىنلا ةدسلا"ى' سلدن الان .ةيزملاب هيلع

 0 هللا ديبع نع قورد ىشلدتا ثدح“ ةيقاربا نب :ليلخ -794-

 دج نام ارك < سنن ل الجر ناك ىبحي نبا

 3 ىنشغلا

 (1) رتبت هياط "او رسر



 59 مام ع ْ 0 001. 899+.90)

 دعم نيفورعملا امساو جاجا ييرقيتكي ثيردعب دديسو بنا

 الس ةيناز نيفياجلا بابكو نيثدحملا رياسو نيعباملاو ةباحمصلا

 ظفاحلا.ربلا ديعانب :ريع وبا هنع.ىور. كلذ ريفو :ثرحلا نب رشم: ذهزو
 0 قب ىلخ اما راع وبا .لاق ادحا هخويش نم هيلع مدقي اك ناكو رثكاف

 ىقارفلا نب .ديلؤلا .ىببا اهخوهشل سمشو ابل رمشف ظفانحلا لهس نب مساقلا

 لطبانلا  ملعا:ىنمد ناكحو لجز .ةيامثالل وحن : نع قرشنللاب تتك .ةريغو
 نكي لو رهسافتلاو جتزامتإلاو كلذل ممجأو هل مهبتكاو ثيدحلا لاجرب

 ةتقو لف» سلدتال .ثدحمم وهو عابدلا نباب. قرعي ىارلاب, رضي هل
 دحاولا (*) دبع يكب وبا هنع بسك دقو ربلا دبع نبا مالك رخا اذه

 ظ ْ هلل :ةبه نب .دامح انثلا وبا انل ةاور. اربح ىخلابلا رورسم ني ديحم نبأ

 22022 نبا ابانك ف تارق لاق رك ىبا بيطخلا نع نوريخ نيا نع
 ْئ ١ نب مساقلا نبا:يفلخ مساقلا وبا ان هطخ» دق نب دحاولا دبع ميدغلا

 اننا لاف ةماشلا !نب ايركز نب ىبحي نب دمحا ان لاق.ىسلديال نولهس

 ا ىابسلا سيطف ان, لاق لاله نب مساق نب مهاربا ىلاخ ان لاق ىبا

 ٠ ةيدل ال( لوف نم'ظفلي ام لجو رع هللا لوق فر لوقي اكلام تعيس لاق

 ظ علتاقلاوبأ ىفوت ةصرم ىب نينال ىتح مهيلع بتكي لاق دهتع بيقر
 اكديو» ا انه ثدحو ةبطرق نكس .دقو موا“ ةخس ىف مساق نب نلخ

 نياب كرغ (قاضحلا نب) ديعس نب نئلخ نب ميهاربا نب ىىلخ -718-

 + (مساقلا ابا ىنكي هإإ ةنس ىفوت دوجم ىرقم بيطخ) ساختلا

 "سلدنالا روغث نم ةةوطرطب ثدح ( مساقلا وبا ىناه نب تلخ) .-749-

 :عيس قرونيدلا سابعلا نب لضفلا ند ديحا ركحب ىبا نع ما[ ةئاسا

 نب نمحرلا دبع ىرطملا وبا ةيسنلبب . يضاقلا هنع نيور معا ةنس هنم



 افيو 0 (761. 80

 قلانغلا دبع نب دم نب نيسحلا نب (دهص) ركب باو ىقفستلا ريع
 سابغلا باو هيقفلا نميلتت نب بوبخعم:نب دمحاو ةليهلا احلاب باطخلا ..

 فقؤزغملا ىاهبصالا دهم نب دمحاو قدنكلا 5 نب ميهاربا نب ديحا
 ىبا نب نسحلاو تاارقلا ىف ربحتنلا بانك تخحاص هنا نيا.

 ىرقتلا رمع» ف يلاص نب دمحا(1) نب.ركباوباو ىاسفلا بحاص لاله
 . ده“ نب رمع:ضفح وياوا4) 2 2 > دهاجم, نتا: بحاص ىثادغبلا

 ىلطاتلدلا 3/٠ نكن ةيظتحانس قيردضرجلابا«نفازرخلا:ىسينغلا سافل قاب
 ١ ندصلا باو رضمب اةيقل .ىدبعلا دهم نب 'عيبرلا نب ىبحي لصفلا وباو

 ركب وباو(4) | نولا نباب فوزغملا رافغلا نب ده نب سابعلا نب ىلع ٠
 قغاوباو فوزخ نب را نب ديلولا نب لماك نب ديحا نت تدي
 ىلغ» نسحعلا وناو بيضعلا ىبا نبا ده نب دمحا نب دحاولا دبع

 بوقعي نب نتنوي نب ذم رثغ وباو تالجلا ملعيلا ميهازبا نب دمحم ٍ

 ند ب ئرهوجلا رمعق نب قعسا نب رمع نب هللا دبعو ىدنكلا

 ليلسلاو دارجلا نب ده نب دمحأ نب مماربا نب ديقملاو تايزلا. رفعج

 وباو غيزاتلا فلوم ىزبطلا زيرج نب دهم بنحاص ليلسلا دمحا نبا
 را قيقا دمخا نب نيشحلا ىلع وباو طفاحلا» نكسلا نب ديعس ىلع
 . نب :نلع :.سكتلا وباو قرضا ىكلامللا(8)نيعس نب مساقلا وب داهم عسا

 نب لهس نب دج نب دنحا ركب وباو ىذادعبلا ئراضنالا لعب ديحا
 نب كلم ثيدح دنسم منك ةكمب هيقل دادحلا ربجحب نب هللا قزر

 (1) دمحا ركب وبا ةباوصو. مهو رهو هطمخب اذحح .(5)9) سرد
 (4) (هظبص اذك) جص ن ل( رد
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 تام نقدصنل ربجلاو عيابطلا ىف لمعلاو لوقلل هم عمجا ب

 « ةثايعبرالا دعب 00

 لجرلا)(4)ج ارحلا نباب فرع مسأقلا وبا ىراصنالا دهم نب بنلخ -716-

 : #« (5.. ةنس ىن ةبطرقب 00

 ىلإ 1 نياق اضيا لاقبو لهس نبا مساق نا نولخ ت41

 سلدنالاب عيس اظفاح ارثكس اثدحح» ن اك غابدلا نباب فورعملا مساقلا

 ةثايثلثو ,نيسمخلا لبق لحرو ةريغو ةماشلا نب ابركحز نب ىبعب نم

 دهم نب ,دمحا ركب ربا مهنم ةعامج عمسو ماشلاو ةكمو رصم كلِ

 وباو زيرعلا دبع نب ىلع بحاص ىكلا :ثدملا ىبا نبا دمحا نبا

 رسفملا نناب فورعملا عاجحش نب يع نب ده نب هللا دبع دمحا

 ىذادغبلا هيوجستز نب درولا نب ده نب رفعج نب هللا دبع ده وباو

 نب ثرجلا نب دمح ركب وباو ىثادغبلا لضفلا نب ملس ةبيتق وباو

 ىمرضمملا ىسيع نب ىبسوم نب دج نب ديحاو ىشورطال ىشرفلا سيبال

 ةزمج مساقلا وباو ىقشمدلا :بقعلا7 ىببا نب ميهاربا نب بوقعي نبا

 ىرصملا ,قيشر نب نسحلا دهت(*) وباو ىنانكلا سابعلا نب ده نبا
 عماج ماما مامتلا ىببا نب ةفرع نب نمثع نب دهم نسحعلا وباو لدعلا

 ركب وباو ىاسلا بيعش نب دمحا نمحرلا دبع ىبا بحاص رصد

 00 ((ديسلا وبار ققط ىب) نياب .ىيرعلا روسلا نيءديحا ني دم

 نب نمحرلا دبع ةعرز ىبا بحاص ىلجبلا دشر نب ورمع نب نمحرلا .

 (1) لص



 يا 0861:88:89 :)
 ىفون . نبط رق“ مساقلا وبا سربصعلا :سيع نوب ززيعر ىزبأ - بلا: جووجل

 * هز[ خس

 دهت[*)ىببا باحصا نم ماجنلا نباب .نرعي نمثع نب تفلخ:ا.7152 1

 ليذه نب ىبحي ركب ودا نم عمس دقو ىليصالا ميهاربا نب هللا قل

 « دمحا نب ىلءادهاوتا زك“
 هنع :ثدح 'ىراخبب: ثذح ىسلدنا ديعس وبا ىلع نب قلخ: اجو وقبأ

 نررز كلا تباث: نم ىنيسحعلا نب ,كلملا دبع ىيسعلا وبا روباسهتب- ٠

 لاق نوريخ.نبا انابنالاقللا ةبه:(نبا دامح)" ىنثلا وبا ظفاطلا انآ!

 وبا ان لاف اظفاخحلا ثراث نب ىلع نب دمحا نكتوبا .نيطخلا :انا ئ

 نيسحلا وبا انا لاق |ناتسعسلا كي زن ىبا ني رصان نبا دوعشم ديعش

 فلخ ديعس وبا ان لاق روباسيب .ىورزاكلا ”نيبعلا نب كلملاا دبع:
 بعصم 5 ززُح_ناورش انا تعمس لاق: ئراخوب:سلدتالا قع نسا

 نب دمحا انا لاق ةكس نب لصفلا انا لاق اةناجتيب ىناسغلا .يسلذفالك

 باجتسم ]دباع ناكو : يكونتلا :ديعش نب نويحس اذ لاق ىاورفقلا دازاذا 1١

 مساقلا نب نمحرلا دبع تعفس لاق ناوروقلا :اضق.ىلو ناكو:ةوعدلا
 أارهش.:نيثالث هسا نطير ىف - سنا .ننب فثكلتنا ىقب .لوقيا رضمب  ىقتعلا +1
 لاقو :برعصم نب ززخ ,ديعس وبا .ىل لاف اذك ركب با ليطعغلا لاق"

 + ملعا هللاو الاصل "لبق نيعلا :كمضعم: نب 85 ديعشنب ىنغلا كنق

 نيدلاو: لضفلا لها نم مساقلا َوْنا ىوازهزلا' سابع نب تفلحنا تتوقجا

 ريثك روهثس باتكح.ديف هلو بطلا :ملع ةيف :قسبي: ىذلا' ةئلعو ملعلاو

 قيلاقلا قع زج نو كفيرتمتلا لرامك قامت لوما لاووتعتم ةاوئاشالابلا

 فاوي مل هنا .تلق نييلو. لاقو هيلع نيدثاو دمحا نب ىلع ذي وبآ ةزكذ '



 : 3 ١ (له61: هه

 هو قي 5-5 و اهيقفا هلل نب :ديعس' نب :تفلخ -708- ١

 ىلع نب ديم نب هلا دبع ديس ىبا نع سور خفنلا نباب فرعي
 نبا نبات تفسوب ريعا وبأ# هلقررعور ىجابلا نغا انني اوزجول جو .ةويغو ىجابلا
 0 ده يا ظفانحلا .ىزممنلا 'اربلا ديع نيبدهم نث هللا دبع
 0 م ورع افرق دبل ريإ تفل فجل ىلوم وح ب09
 ع هزه

 0 "0 دل ةداس قفوتا هيقف ريدم نبا ديوب 74 :! ولك” 10-

 يزابابي بطوزسلا .مزعلا وبا نبا :ديعس' ند. ىئسيع نب :افلخ“ :+714-

 0 .: 2 ١ "لاق.ةلحر هل ثدحم» ةقشو ةنب دل لها نم يضاقلا مهرد أما

 هللا دبع خئبا:قتطافلا هخيأ نشأ: طل ة داير هبل ىق. كمبارو

 5 ا ”مزعلا يب ىضاقلا بما سي .عئلصالا ئا :ىضاقلا

 لإ دبع ٍديع نأ عفتني نب ديلو نب مهردأ ىببا نب افخلا .ديعس نبا

 ... ىطحي نب سي ىبا نب د لا ديع نب نيبحي نسيم ابا نيلذتالاب عمس
 ١ نيس كوبا ابو رازعلا ديع نب ريف يءادير تاب اباو يحي نبا
 رن د يبا نس بسلا (1) هرطب. نب :!كاله نب. نمهلس نب
 5 - . نب“ ريخلا كيجص نب ماقح|وةلؤوللا وبا“ هنع .ىورا هتقبطو :قهشر

 ...مئارق ديلولا وبا لاق عي نب ىبحيا ةياوزا: اطوملاب هنغ :ثدح ةتئاكلا

 سبع ىبا نيا للا دبع نب نيجي قيسيع ىبا نع مهرذ ىبا نبأ ىلع
 رة روثك, نب بحي نب. ىيبحب الدلو نع.ىيبحي نب هللا .دينعةدلاو مج نع
 »ِ 5من كيدللس يف ثيل ىغب .ىلوم: لوئيللا وهو: .ىدومصلا سالسو نبا

 ص ١)4( 21١
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 ىضاق ناك ىنانكلا ةنانك نب حرفلا نب دماح نب ىفلخ_ -704-

 « لضفب روكذم ثدحم رصانلا نيحرلا دبع مايا ىف ةنوذش

 + ه|ع ةنس ىفوت ىطسقرس رقنالا نب دهع نب فلخ نب قولك -705-

 اهل لاقي سلدتالاب ةهج لل بوسنم ىيئُملا ديعس نب(1)فلخ 2706-

 ةبطرقب ةينم لل يسنب هنأ هباتك ى. ىنبطاشرلا هيف لاقو ٌُبجسع ةينم 1

 دمج“ ند ميهازبا نم عمس [".0 ةئس اديبش سلدن الاب تان ثدحم

 ىّكح# نارقلا ةوالتلا ريثك الصاف :.ناكو حاضو نب دهتو زاب نبا

 * سود نبا ةركذ ةليل لك ى ىنارقلا مد (ناكر هنا هنع

 (*)لضاف راع هيقف ىلاودروالل نوعتف نب نييلس نب(ه)فلخ -707-

 مل ىذلا قياثولا ىر ةفيلات ركذ ده هنبا ركذ دنع انركذ دقو عرو

 ىفعاف .ىفعتسا مث ةيناد اضق ما م ةبطاشب ايضاق ناك هيلا قبسي

 ناكر ةعيلا 3-01 ,ةلليسا ىل جرب , ناكف ضابقنال مزلف

 اههبا ما ىطاشرلا دمحم ئبآ ةذج ىهو هتلاخ هل تلاقف رهدلا موصي

 رهدلا مايض مرعلا هرمع رخا ىف هللا همحر ىبا ناك لاقن كلذ ى

 ثنا يذلا تنا هتلاخ هل تلاقف هنع كلذ ثرا نا تيار ىفوت ايلف

 نأ كح دينيح نم زدللا مايص تسزتلاف موصا ال انإو موضن ىدلو

 ةيحصو ىجابلا فلخ نب نمهلس دياولا ىبا ىضاقلا نع يور ثيفون

 ىشثلو اهب اهضاق ناك ذا نيترم ىراخبلا باتك ةلاويرواب هيلع اوقو

 ةدعق ىذ ىف ةلاويرواب ئفوت ةريغو زوفم نب رهاط نسحلا ابا ةبطاشب

 د22: هس



 |9دل 1 م 88
 ريم ١

 دا داحلال ىوذ بولق اهل د هبالعا تقفخ ادا(*)
 / ان لاح و يلج ديشانم ىدرلا ىقل ىدعلا قرتلا ايررملا شان اد
 , براثا ذينل رعب + كالو هقاذم حاجا 7 ا ربخدلا و وه

 3 اذ ةاجسف ديت ال ىلرأا نم التقنمأ لسا ودنا اني ام اذأ
 ١ ىلإ ف يقف ل 2 1 نينا نب بلغ

 ظ ا دل
 تماما ىلحب ىرقم 0 7 2 1 وا

 ه«ريهمس ١ 5 ١ /
 لل ني 4

 ع دلو ةأأ ةدس يوتا هريغو دي 310 0 دي ةنع
 هع 35

2-0 1 

 سرا سس شيرف لها سان ىشرفلا لبسي نب فل 002
 : 1 0 ا ع سال ةنس اهب كاما بلطو ليضفب ريس

 : تر اك بيدا راش اضرأ نب قفلخ -205-
 م سا 0 ص ل بيل وب
 نة نب دمحأ رمع ىلا ربزولا 0 2 0 تيار

 ْ 27 7 178 4 ا 1

 3 5 ل كر تيدها 0 0

 0 00 اذ ضو ىدها ىلا ئدهأ كرد ٠

 9 زاب نم ىددع درهعلا 8 ني ضرغا ما ْ ظ
 0 اكرر مما آم اذا اظل ىلأكأ( نسا ديلا نك م كاجو ب

 هع اييللاط داتا يل يق صا دفا قهر كن ىدبب ١

 ( ' اعد راجيللاز هدا * 4 ف نيك ناب 2

 أ 4

 1ع ثدي ءتانأ دق 1 د 4
 إس دلع : 0 د : 5 هي را 6 ! ع

 ل سرد /2 لع انجح ىرذنإ لاق 4
 ا



 ا (161: 877

 روصنم نب ورمع نب دمحأ نع دعس نب دلخ نع رجخس نبا دنسمب

 ظ + رجتس نبا نع ىربيبللا

 نبباب فرعي ميت ىثبل يلوم ىسلدنا ثدحح» بهو نب دلخ -096-

 « ديعس وبا ةركذ (1)رعص

 قلخ همس نص 02020
 .ربلا دبع نب ريع وبا لاق رفعج نباب فرعي دمحا نب فلخ -697-

 نب فرطم نب دمحال سائلا مزلا نم ناكو ةّيمإ ىنب ىلاوه نم وه
 ديعس نب دمحالو ةالصلا بحاص طاشملا نباب فورعلا نمحرلا دبع

 دمجا ربمتتسلا دكحلا لاب او لاجرلا خيراتلا بحاص مزح نبا

 لسوي نا نباص نمم ةبطرق ثادحا نم همزالي نم نع ىفرطس نبا.

 برز نب ىقبد نب ده ىضاقلا لاجر دحا ناكو هب راشا ةعهفر لاح

 الل لمكي ملو ةريغ هتاور نم دحا دنع الباك هدجا مل ورمع وبا لاق

 ايف رارخلا يباب برحلا يلاصلا لجرلا نييشال دج نب ديسا

 : + ملعا هللاو اوركذ

 روهشس هيقف (ركب وبا) ىوخرلا فلخ نب دمحأ نب فلخ -698-

 نب متاح هنع ىور ههقفلا ديز ىبا نب ده ىبا نع ىورب يىلطيلط

 : 8 ده

 نيسمخلا دودح ىف ناح رعاش جرف نب بوهأ نب ىلع -699-

 ٠ هلوق ىومالك رذنملا نب ديعس ىب ةحيادم نو اهوجمن وا ةئامثالثو

 (1) رص



0 ْ )101. 87 2. 7.( 

00 

 لع نا فيلد 13 لل د
 مايك رف انبي . ل 0 ول 0 ىو م . .٠ 3 .٠ 4 خرجا 0 0 ويع دوت

 0 ق 3 5 َ 2 ب 1

 قع 4 54 1 99  دلخ ةهسأ نم

 1 1 ةفشر وللا ٠ ثدحم مالسلا دبع وبا بويا نب دلاخ -695-
 3 / 1 « سنوي نبا
 ةلحر دل تناك تدحم هيقف ىشلا ىنارلا ايرك) نب دلخ -694-

 : ريع يا « ةباورو
 تم ص 7 ناب لق دس نب دلت -695-

 ١ نيو ديجم نب ليلدلا نب دهتو ديزي .نب دلخ نب دمحاو ةبابل ىببا
 ده نيب منياق نب ديو ذاعم نب دعسو ديز ىبا .نب سحرلا دبع نبا
 ظ , دهجتو زيزعلا دبع نب ملساو روسس نب دهنو ىريبلال سيطف نب دهو

 .٠ ناكو مهريفو روصنم نب ورمع نب دمحاو نييا نب ككلملا دبع .نبا
 . مساق نب دهم نب مساقو ليلخ نب دمحا مهنم ةعايج هلع ىور ارثكم
 0 قبعات لاق دقحا - نب ىلع دمعس وبا ربخا نولسع نباب :فورعملا

 :نب تلج انل: لاق لاق ليلخ نب دمحا قربخا لاق (ةلسم نب) نمحزلا

 010 يو قنا راسل اتا كح رق: دح
 "اهلا لص ىبنلا نع ادنسم نلدنع عقو لعل ىل لاقو دلخ نبأ دمحإ هيف
 5 بوم نبلا نع مساقلا وبا ىضاقلا ثا 2 تلقف ىنع هبتكتف ملسو يع

 (مساق نب دخ نب) مساق ده وبا انا لاق ربلا دبع نب زمع ىبا نع



 لذ (761. ©

 ةيقبرفا روشع ىلو نم لوا وهو ةبعصلا ىبا نب زيزعلا دبعو ىبيجتلا

 ديعس وبأ مس دحأو ريغ ةركذ ةيام ةنس ةيقيرفاب تانو مالس

 روصخم نب ديعس نب ةلس دلو نم ابقع رضمب هل. نأ لاقو سنوي نبا

 نس ةظسقرسب تاس هنا لاقي لاق“ ىناسفلا ىلع وبا“ ركذو' حا نا

 ىلع نب ىسوم ربقو ةربق نا لاقيو فقرعم اهب ةربقو سلدنالا دالب

 زوسلا برق ةغيدملا جراخ ةلبقلا باب دنع دحاو' عضوم ق. ابر نبآ
 امهنم ةبرقمبو امهيلع فقو ةطسقرسب هذوك دنع هللا همحر ىجابلا ناو

 * جارد نب دهم نب دمحأ رمع ىتا ربقا

 لزع مث سلدنال ريما ناك ىسيقلا نمحرلا دبع نب رحلا تموهد

 ' « | ةنس مهتم نب ةسبيئعلااهلف

 سلدنالاب تام بلطو ةلحر هل ىقشو ثدح» رمغلا نب ةديدح -689-

 « فلتخلاو فلتوملا ى ةوركذا4) شنوي نب 'ديعنس وبا ةركذ [م:+ ةئلس

 قوماملات  قرقي.. ىنيعرلا ماشه نب ده نب مساق نب جاجمح -690- 

 ىفوت .ةريغو ىورهلا:رذ ىبا "نع ثدحو .لحر ثدحم» هيقف قتلا

 * مناق تكا .نب نميلس نب دهم هفع ئور 18[ ةيس

 رين: نب: ديعس هدلب ىف عيس ثددم ئريثلا) نب ىح“ 4912

 « م0 ةئس سلدنالاب تامو امهريغو نطق نب بوبح#و

 نسبعم, رعإش بيدا, ىركبلا مالغ نسحلا وبا دهم نب مكح -ةوو-

 اهلوا ةديصق ةرعش نم تدشنا'

 ا ام لثم قرب ةعيمع لدس اهنود نم ءالظللو ثحآلا

 (1) ص (9) سرد



 مع (161. 86 7. 87 )
 : 0 08 كر

 هيل الا هيأر 1 ١

 وه ديبع نبا ةلاصف نع [ىوري ىنلا نا ليقو هيبا مآ يلدا

دب ةيرق ماشلا اعئص نم ىناعنضلا ىلع نب .شدح
 انعم اهل ] لاقي قشم

 ونأ نط اذ اًذهلو قنيدلا نب ىلع هلاق اشيا اهنم قاعتصلا ثعشألا وباو
 ا الك ناو نيملا انعص نم ال ماشلا اعنص نم هللا دبع#) نب شنح نا

 يضر ىلع نع نيرخآ نيشدح (اندجو دقو دحإو همساو هيبا مسا ىف
 06 ىنلا ةعيبر نب شئحو ىلع بجاص ريتعلا نب شنح امهدحا ةنع هللا

 00 لاق يقيدملا نإ له اممركتل فيدضتلا هلم لك تلك ل
 ] ا ىناعنصلا رمتعملا وبا رمتغملا نب شفح ىراختلا

 - نوملكتي ىقوكلا ةبهتع نب مكحلاو لامس هنع ىور ايلع عمس ةعيبر نبا
 0 ع نيذللا نينثال لغج دقف ىراخبلا مالك ىهتنم اذه هئيدح ىف.

 ظ لق لا هاو هيبا مسا ىف ىلتلا لعجو اذحاو ينيدملا نب ىلع
 -- ادخال («رانركذو هركذب انادتبا ىنلا يشدح ى رهظالو ىديمعلا
 عدم رس خيراو 2 كلذ ةرركذ دقو هللا دبغ ا هنأ هيف

 كلس نمي ملعا مهو هلاقتناو هلاصتو ةدهاشبم ١ رك مئتاياور ى هبسن

 7 نم  ناكو مهلامعا د نكس متاهج ىف يرصتو مهدالب

 سو ديزي نب ثرحلاو ثرحلا هنبا هللا دبع نب شنح نع ثدح

 1 نمحرلا دبع نب رايسو ىبحب ىنب رماعو رماع نبا

 ىرصتا  ووجتلا راح نب (4 )هربت نب ةبقع ىلوم هيقفلا ديبشلا نبأ

 ا دلخو جاجسعلا ا س.:و برغملا سلبارطا ى ركحاس س
 هيي جمد ,

 ظ ةيهانت نب ناسح نإ نمحرلا ذبع ىلوم ىرصلا مهلس نب ةعيبرو ناريع
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 ىرسالا ةبلعث هيلا عفرف مهيايحعسال(4) . راط+لا ىبا لوخد ناكف

 < (كلذ هبوي ف قزشملا لل اهجوتس ةبلعت جيروم ىرسالا نع هل ىلخهتو

 نب دهن ليقو دهف نب ةلظنح نب ورمع نب هللا دبع نب شْمح . -087-
 ىناعنصلا وهو ىابسلا رساث نب هللا دبع نب ةبلعث نب نايق ليقو ىنادق

 ىضر بلاط ىبا نب ىلع عم. ناك نيعباتلا نس نيدشر ابا ىنكي
 .عس برغملا ازغو هيلع هللا تيحر هلتف دعب رصم مدقو ةفوكلاب هنع هللا

 رثا اهب هلو رهصف نب ىسوم عس سلدنالل ازغو ثباث نب عفيور

 نم لواو هيف عرشا نم لوا هناو هيانب نم ةطسقرس عماج نا لاقيو

 نور“ نب كلملا دبع ىلع ريبزلا نب هللا دبع عم راث نيهف ناكو ةطتخا

 بدرغملا ازغ نمح٠ كلملا دبع(2) هنع ىفعف كلملا 000 ىناو

 يور كلذدل ةّسيخ ةنس ةيقيرفاب هيلع لزن يبد نب ةيوعس عم
 ءادورلا ىبباو سابع نب هللا ,دبعو بلاط ىبا نب ىلع نع ةباعحبصلا نم

 هللا دبع نس شح ىراخبلا لاقو تباث نب عفيورو ديبع نب ةلاضفو

 شنج بابُح نب ديز لاقو تباث نب عفيورو ةلاضف عمس ىابسلا

 قوزرم وباو جاجتحلا نب ,سيق هنع ىور سابع نبا نع ىلع نبا

 نبا لاقو ىناعنصلا نيثرصملا ىف دعي نارمع, ىبا نب (دلخو) جالجو

 نب سيق هيخا. نع اجلا ني ىلعالل ديع نع بهو نبا ان يس
 تعطتسا نإ هل لاق سابع ىبآ نأ هللا دبع نب شنح نع ساجمحلا '

 دقف) ىراخلا مالك رخاآ اذه لعفاف ديدجح هتيلح كفيسو هللا يقلت نأ

 لعجو ادحاو الجر اميلعجو ىلع نب شدنح هللا دبع نب شنح لعج 1

 (4) اببس هلعل (2) سرد
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 "اللا دبر نب ةرذع نب نوع نب ركب ىنب ةنانك نب هللا دبع نبا

 راطخلا ابا ماسح ىنكي ةربو نب بلك نب (روش نب) ةديفر) نبا

 0 عبو نطق نب كليلا دبع اهرينا لتق دعب اهيلو سدنالا ريما ناك
 "لب كلملا دبع نب ماشه مايا ىب ةدعب رسالا ىف عقاولا نالتخالا

 | نتف ثقو ىف اهدروف اهاللو اسو ةيقيرقا رهما ناوفض .ىبا نب.ةلظنح

 "ةنتفلا_تدمخو هل" سلدنالل تنادف ارما ةعبرا ىلع اهلها قرتفا دقو
 1 رالا ركن اكو اهببس ناك نم اهنع جرخأو اهعومج قرفو هب

 يكل عومم مانا ذا لاثقلا رضح دقو مهنم نيروكذملا هتليبق فرشا

 لوقي ىثذلا وهو اهب سانلا سراف ناكو ةيقيرفا

 7098 لري مكح اولدعب مل نا هللا ىفو انامد انيك نورس ونب تداقا

 ! و . 0. مث ناك نم اوملعت ملو طهار جرم اودهشت مل مكناك

 '' لكالو براشملا اهيف مكل باطو ابخ دق برحلا دقاو معيار اهلفا*)

 لعق هل ثملع ام متناو اقيدص مكل نكن مل ناك انع متلفاغت

 و مدقلاب ةاوبملا نع تلزو ةرود برخلا تراذ نا اولجسعت الف
 ص مب ةيفا ضرعت' . . . اذه لاكو اظخلا ابا نا تا ركب

 00 دب ياوطني! رش ارز وز قل فرديا سل سيق. ..2. عم

 نب ةلظنح لن بتكف بلك نم لجر هنا ملعاف هنع لاسف كلملا

 ”سلدنال راطخلا ابا ىلؤي نا [مع ةغس ىف ةيقيزفا هالو دق ناكو ناوفص

 "فلا زرنا دق .اهفلإو ةمالس“ نب. ةيلعث ىقلاو :ةعبج موي ةبطزق  لخدف

 ' كلذ ةدهاشمل اوعيجست دق سشانلاو ميلتقيل مهرسا ناك ربربلا “نس رهسأ



 1 (15ن1. 85 7. 86 )

 , سادنالاب مكحنا(*|نب_.نمحرلا ديعب ريمال مايا, ىإ تام الاس, الجر

 ش + ىنشخلا ثراح نب ده ةركذ

 تامو اهاضق. ىلو هتدلب ل. .بوسنم ىليطت ةملس نب بُشوِح -ةدوس

 ْ * نمحرلا دبع نب ده رهمالل مايا ىف ايه

 ويا قريمع نرب لضفلا ند (نيجرلا دبع نب حابصلا نب, نودمح) -685-

 / «. م90 ةئس ىف :كتام..سلدنالا لها نم ىقتعلا ,نوره

 نع ىورد ىبطرق .ليلج هيقف دمح» وبا دهازلا رامع نب دايح , -684+

 هنع ئورد. .اههرهغو لبو نب دهم نب نيسح نعو هيقفلا ديز ىبا نبا

 < .ةرمغو ىسلبارطلا ده نب متاح

 كاسل ةبطرقي  ىضاقلا) نيدمج, نب دمح» نبا نيدمح, | -68-

 ىدهستو ةبظرقب. عيوب دق, ناك هرعإب ,ةنس نفوت ةلالجو ةساير تهب

 « ةطانرغب تاس نا لس هتيالو .”تسادو در مث علخ مث هللاب روصنلاب

 زشب نب. نسعلا. مساقلا نبا هرحذ ىبلكلا راربم نب ماسعب -086- 
 نامالس ند رارض نب ماسلا ىه ىبلكلا راطخلا وبا لاقف يدسالا

 نب ىدع نب مضمض نب نصح نب ةعيبر نب لوعُج نب :مهشخ نبا
 ش لياقلا وهو سراف رعاش بابج .

 لفاغ :نهغ ا ىرمإ ىتعس هيب تهعس, نينث ! ربخ»_ساوج .نا بملف

 لئاسملاب تعرص ليخن_ عوذج مهنا بسح# نيعست هب تلنق

 ىلمادا اهنم تينثتسا امو ىفكب هتيرتشا عابق ىتوملا تناك ولو
 ىبلكلا رارض نب ماسح لاقن بسنلا .ةرهدج ىف ئبلكلا هركذو

 نب وردع نب ,ليفط نب مضيض نب نصح نب ةعيبر نب مهثخ ىبغب نم
 لب نب: بادج نب ىدع نب مصيص نب نيصُح .نب :ثرحلا .نب ةبلعث



 رضزب ظ (1761. غ5 ١

 ماي ةلئبلاب اليلج اسنر اح امك, .راكدبلا نم عون ريغب 0

 ' 0 دابع ى

 ةامْسالا " نإ

 دمحم نب هللا رخو قورد ىبطرق ثدح“م دمحا نب اكو -677-

 007 ّْ « دمحا ند ىلع دهن وبا هنع ثدح ىجابلا

 0 لال ابق طرف ركاش وبا (4) ىسيفلا رمع نب ودم“ -678-
 00 يعملو ىتزافقلا نورم نب نمحرلا دبع نع ىوري رعشلاو بدال
 0 ا لق لص و نلسنلا فسر اموت لاق هيل اناازقأ ”كذيمحلا

 30 0-0 ١ ١ صاخ ملعلا باتكل هابش َدُح ملق
 57 صاع ناطيشلل هللا لج الل عياط
 3-3 0 0000 اروطس طخ الك

 0000 « ةثامعيراو نيثالثلا دعب تام

 ” طرفا 000 نأ نادح نب ندسح نب ل نبا نايح 3870-
 9 ظح دل اهكولمو سدنال رابخا د ريكلا عبر اقلا بحاص
 ا 2 #* ةيلع ىتثاو محا نب ىلع دهن وبا ةركذ داريالل قدصو نايبلاو ملعلا

 . ورمع ابا ىنكي ةيوعم نب نمحرلا دبع ىلوم قياس نب ثرحلا) -080-
 0 تاف سنا نب كلم بحاص ةنانك نبآ نع ىورد ىسلدنا

 ظ ظ ظ ظ م ([[ نس

 7 ظ 1 ىرهزلا ملسم ىبا نب ىسوب نب مُيلس ليقو نيهلس نب متاخ -081-
 0 1 دك ل نم تاس ل اد نبا نم“ عمو لغز

 روم

 (1) (اكشم) لص



 مهو ١" هه همه م

 ئاوو: ةهقي رفا -.ايهاون لت <؟قكلذ دعب ةديبع_ :اىبا: نب .تيبح+ عجر

 ةنس بورما كلت ىل :لتق مث ردربلا نم براوخلا لاتق ىركالملا

 ديعسا وبا "لاف .هكحلا:ديع. ىلا هللا -دبع نب .نملخرلا ديل :لاق“ اذك-( مس

 قذلا علال باعكح (*) ىف .ةيسا“ تربثو" |[ .ةنس  خيفوت سنوي |نبا

 تميس ىذلا شودبغ نب .رهمذتل. ريصن نب -ىيسوم نب نلازعلا- دبع ةبتك

 ٠نمخرلا هللا مسي تناتكلا كككلذ هس و اهكلمناحح ذا زيمدق .ةيساب

 ..شوديغ نب ردهديل رهصف' نب ىسوم نب زيزعلا: دبع: نم بناتك . يخرلا
 :هيلعا هللإ | .يلص هيبن .ةمدو هئامدو هللا ”دببغ هلا: ناو اصلا :ىلغ: لزنا هنا

 هكلم نع :غرتن. الون رخؤت. الو هباحصاإ+ نم دلحال الو هل مدي 0“ .ملسو

 ..: مهياشن, الو مهد الوا ١ نيبو مهنيد قرفي الو. نوبسي. الو نولتقب اك مهنأو

 وو الو مهستانك. قرحتت الو نيد ىلع اوقركني, الو

 نادم عبسل ىلع :يلاض هناوأ-ههلغا انطرتشا :ذلا ىداو لسمو »بكت ّب

 اقبا# ابل ىوؤَي .ال هئاو ةقرولو .هّتاو ةزرسقب .هلوضو تعلو كشنلبا] ةلاوذ روا

 هيلع ناذ هلع ودع ربخ متكي الوءاانمإ انل فيخ# الو اودع امل. َئوْوُي اك و

 نوعش داذدسإب ةحبراو يفق دادفا ةغبراو .ةدنن لك .ارانيد هبامححصأ -ىأعو

 ناتو تيز ئطسقو. لسع ئىطسقو لخ طاسقا: ةغبراو الط ظاسقإ ةعبراو

 بحهبحو :ىشرقلا ةدبع.ْئدا نب نمثع 'ىلذ ىلع هش لذ نضن.دابعلا

 .. بسكو ىكلذهلا :مئاقا وباو .ىمفلا .ةرسيم نت(1) ةدهبع. ئبا نبا

 «:ةرجتبلإ. نم نيعستو غبرا .ةنس بيجر ىف

 الضاف انصرا ناك ىنئنرازولا وثا هللا دبع دا رماع نب .بيبحا77676-
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 0 هفر ياللا ندلخ تح دم اوبطلو ادراك لخيف- نيج كاملا

 ٍ ةيوعس نب ,نمحولا دنع لوقي :٠
 شتالملا لب وح اهنغ تباع اذآ اهميعن»:ئف الو اينذلا قا ريخأ الو'
 ناكل وع مس .وقيو: هيلع نهاري اقح ىيصلا قرقي: قيسلا وخلا |

 تنمي مشل م

 ظ ىب من ميهاربا نع ىوري .ههقف ؛ثدح# كذحا نبا بيبح , 078-17
 . دمحأ» نب ده نب دمحا» رمع وبا هنغ ئور:زارقلا لباب ..فورعملا: ناب

 000000 مساق نب .دمحا:لصفلا وباو.زوسجلا نإ ١:.
 : 0 رماش()) ىروجتطشلا 'قامحا نب بيحب توووغا (-

 | ايس بعل فردا .ةبطؤف» لها نم روهشم.-

 هم اوما 5

 ””اهبنجيبزا 6 وع هوقو اذنادلال نت كمت د
 ..501ترط زون نصا م عنضي مل يلا اقرب نعتز :

 00 ظ رخل ىلع هبقروت مكح نبا

 جرخ نم .عم :اههن.يرخ نا هسا ليايقلا»ةزجو خم هيف هدعب ىقبو
 مم 00 ريصن نب قسوم نب زمرعلا» دبع 'سارب : :

2 

 (1) هطزنمل ان 2فبعم



 موا 8861. 847, 85 5:)

 يووم وص ل ا م
 ىبول .؟ريغو ىبج+ نب للا .ديبع نم ةبطرقب. عمسو همزالو ةناجبب ةيلس
 ع جرم ةئسا

 دماج هيسأ نما

 ىريبل رسخلا وبا ىبلغتلا ضنرُعلا ىبإ نب لطخا نب دماح -667-

 ,ودو ةلحرلا ىف. عمسف :لحرو نيزم.ىنباو ىبتعلا-نس عمس ةقث ليلج. ظ
 ع مى. ةنس سلدنالاب تام عردو دهزو لضفب روكذم “

 ْ عيدبلا ى باتكو ةغالبلا قف ىفرصت دل( 1) نوححتمس نب دل -808-

 « هيلع ىنثاو ديهش نب رماع وبا ةركذ

 مزج دمسأ نم
 ةخس اهب تام ىسلدنإ ثديحم هو. وبا رمحألا نب (*] مزح, -069-

 ناك

 ظ ىسلدنا ثدح» بهو ويا مركلا ديع نب بصو نب مزج 010

 | ع م[ ةنس ناضمر ريش ىف رصمي, تام
 ةويح همسا نم ْ

 ديعس وبأ ةركذ ىبطرق ىببجعلا .ليقو ىيخللا دابع نب, ةويح . 674-

 ظ * سوبا ولا
 لها نم ناكو صمح ةلقان نم يمرضعلا ساليلا نب ةويد -679-

 رفنلا دا وهو قنعملا ضايع نب موثلك ركسع' نم اوملس نيذلا لفلا

 دبع نب د ماشه نب نب ةيوعم نب نمحرلا دبع رماب اوماق نيذلا نينامثلا

 (1] دزب مل اذ



 مل ١ مول قعر

 ١ اهتحتماف هن ىضم ةدفقب عارفلا لكم ةيبص ىلو

 - ال اهقلقا م اهيا كاكا جير تفصع اذا.
 / ءاول رهدلا ب يناس ىوس مهيب دن 7 ب ءاغصل ع

 لا ىلا بتك هنا لاقو ديجا. نب ىلع ده وبا هل دشناو

 1 نيحرلا دبع 0 نب جيا '

 نامل لل تم نارعلا أتينا

 ا نحال 0 تنك انو ايدين تحبصاف

 دو ه.ارماعلا :لخفل تيب ١ اذه ى راشا

 ناسح .-665-

 كنت 78 هتان اهو يو : 2 نيحرلا دبع

 1 ا

 هدب
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 : ناس ه1 سن ْ

 نع ىورد ةطسقرس لها نس ىملسلا | ءالسلا دبع نب ناسح. -660-

 <« ةباتك ىف عسب ثراح نب ده ةركذ سنا نب كلم

 «ب [”[06 ةنس  ىفوق ىجتسالا ناسح ىف هللا +دبعا ع نب ناسح -661-. 

 ىةمئالب نم نيزؤلا (ةدبعوبا] ةدنغ با نب كلم لدا ناسح..ه669-

 ىبا ىضاقلا نع ىوز ةرازوو ةلالج تيب لها 0 بادالو ةغللا

 نب ده وبا هلع ثذح هركاذم ناوكذا نب هللا دبع نع دمحتا لسابغلا

 بلاغ ىبا نب لهس ىرسلا ىبا بانك لاثم ىلع لمع هنا لاقو مرح

 لاق ليقعو ةعيبر باتكب ةامس ابادك ديشرلا مايا ف ىلا ىنذلا
 ةيامثلث ةراعشا نه هيفو ىنعما اذه: فلا ام ملصا (نم) وهو دهب وبا

 ده رماع ىبا روصنملا ىلع لخد هنا ةابإ ةفيلات بابس ناكوا ثميب

 نتف هب بجع(1) ىرشلا ىبا باتك هيدي نيبو رماع ىتا نبا

 ةباجو اريوصتو انحسنو افيلات هنه عربو باتكلا اذه لمعو ةدنع نم
 هيلع هلصوو هب رسف ةايا ةازاو رخال ةعمجلا نم مويلا ثكلذ لثم د

 ظ هيف ةراعشا نمو

 رو انيادعلا ؟لاعل انيداؤطت» كوز أشإو هب ىلها ادلب ل
 7 لالظلا درب نم مساون سلات رو ودم مهيلع ثبقو ..

 فال باقلا دقو | نكال. سنا ملو مهنود لاح دق ىانلاو:مهتركذ,,
 فان وه ام ملعا ملو . .. ةكبا قوف فتاه ىناجش ابو
 و دع ةاودا ىذلا نأ حز ان ىنا ليفكي ددنا 00

 (4) نرد



 ١ [مةهرع (161. ف 1. ه4 0

 "اطيب دهيفذ ىف هلثم هتقو ىف سلدنالا قرشب 0

 هع ماع 1 هللا همحر ىوت ةدهزو هعروو هلضفو هنيد 17 هتداور . ْ

 ١ دجصوباو كليلا دبع نب دمحا رفعج وبا ديلولا ىنا مع نبا هنع ىنثدح
 1 ةييأ لعل ملل هب. بتك اميف هنوب, نب كلملا دبع ند ,قحلا دبع

 0 يونا 1. 1. . . هللا دهبع نورس ىبا نب (1)نيسعلا تفاح

 اة ل ل ايل 200 ةنس_ لوللا عير رهش ونا سن

 كلىفوت ع وبا ,.فراعلا بيطخلا هيقفلا بلاغ نب نيسح(*)-057-
 ال الغ اهل 07 0 لاي روخ

 : هو 20 ظ متاح هيسأ نم

 ةقثاروبيشم ثدحم هيقف سانا وبا ىبسلب ارطلا ده نب متاح .-638-

 ديحم وباوا قاسغلا ىلع وبا ظفاحلا مهنم مالعا ةعامج هنع ثدح تبث

 نع ىوري ثيغم نب نسحلا وباو فيرط نب ديلولا وياو باتع نبا

 "00020 ىخيش ىقثدحا ىاسنلا نع دهم نب ةزيج نع ىسباقلا, نسعلا ىببا
 0 نع. هنع ثيغسم نبا نع دم“ 7 ىنمحرلا دبع مساقلا "ولأ ( ىضافلا)

 00 9 ىاسنلا باتكب رركذلا دنسلابو هل صخاللا ا .سياقلا

 00 ايا عيدا قف دج نب متاح ىفوت قابلا نع ةزيح, نع ىسباقلا
 ل ىناصرلا ركب وبا زازبلا متاج نب هللا دبع نب متاج -639-

 وزا.هنع يور ىغشغلا مالسلا دبع نب .ديحم نب ده نسحلا ىبا نع

 ف: ةيطرنبةفارلاب هند نب لآ لاقور ىرقعلا دعس نب ني هرم
 15 1 ' « هلؤنم

 (1) (ىلوملا طخ اذك) مدقم



(. 38 .61 0 

 نولحف نب ديعس نع ىور ىلع وبا: ىناجتبلا بوقعي ني :نيسحلا -65ةيح

 ردلا دبع نب رمع وبا ةنع ىور ىيسلا بيبح نب كلملا دبع بابصح

 ىقربخا بوعي نب هللا دبع نب نيس ةوماو“ هذجج لا ةفابسملا ىرذعلاو

 نيسحلا انإ لاق ىرذعلا سابعلا نا" نع تهوف نبا نع دحاو ريغ

 ىماغلا ىبحتت نب قوي اق:لاق'نولحتف نب ديعس انا لاق .بوقعي ندا

 هنا كلم باحتصا ضعب ىربخا لاق بيبح َنِب كلملا دبع ان لاق

 'ويلطي لاق ةتيوت ايف كلذ نم بات مث ارح عاب لجر نع اكان لاس

 « هتيد دويلف هنم سيب. اذإف 'ادبا

 قورعملا ىلع وبا ىفدصلا ةرايف نب نوه نب ده نب(1!نيسح -655-
 قرشملا هل لخر ةئاورلا"زيثك تهاز :ثدحم ماما ىضاقلا ةركس نبا

 نب ديحا لسفلا وبا مهنم ةرئثك مف ةءايج نع ىوزو قارعلا لخدو
 ند ديعتقو ىاهبضالا دمحا نب دمح لضفلا وباو نوريخ نب نيسعلا

 ىلع نب دمحا رهاطلا وباو ةنضاخلا نبات نرعي ئقابلا دبع ند: دمحا

 تاارقلا ى ريمتسلا :بتاثك نلوم ر ثرصلا"ىرقملا .راونس ياهلا دهم قبا

 مههاربا نب دمحا "سابقلا باو رصيب تداكتلا+ ىزيبلال هللا:دلضر واو

 ىبباو ىرذعلا سابعلا ىفا نع ىورو ىشوطرطلا ركباوباو:ىزارلا

 نب .هللا دبع مساقلا ”ىباو ببويا نب ىلع نب نيسخلا نب نلف. نسعلا
 ىلع نب ديحتف. نب نسح ملا دبع روصتم ىباو ىجخابلا ىميهيلا رهاط

 رذا#لا دبع نب دمحا نعد ىسلدن الت ئجابلا ديلولا ىبا نع ىؤرو ىكلاملا

 نكي ملو ةرثك مههيف مالعا ةينا ةعامج هنع ىور فسوي نب دج نبا

 (1) ؛هطخغ» |ذك)ر مد.قم



 7+ نوعا نك ١ اه“ نا ليز هوا 2 ف 2 نيا

 هوم زبي نورنا

 4 سيمت سلجم + موت
 دحلا نب دعابم , ءالعلا بأ ن كقولا“ | ف لافف

 يا م يل 1 بح . اهيف منح

 060 كلا ىيابخي ةدرو رماع ابا ايلا ظ

 ةخا نينا

 راما نيا 5

 ةدسحف "نورسابعلا دعب ا داعي مصب
 ١ قيرعلا 3 يراعى لاقفإ سلعبلا رضح نيم ناكتو

 هد نويرعلا ىبا اي هركئاش
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 نسبحو ابيذهتو اعروو اهلعو القعو ايددو !ورس هب كههان هللا همحر ناكو

 + قلخ
 نب ةئقفلع بس نيسحلا وو

 اهنف. ناك ئسلدنا ىفقثلا ةرم نب ىدع نب مس نب بابخ
 ٠ تتزاج نب ةيمرلاف فاسو صلف
 رثاملا باتك هل بدالو ملعلا لها نم مصاع نب نيسج -480-

 اهتاقواو هتاوزغو رساع ىبا نب ده رماع ىبا روصنملا ريس ى ةيرماعلا

 1 * (4)دمخا نب ىلع ده وبا هركذ

 باتك ىنازدتكسال“ رطم ىبا نبا نع ىوري لبان نب نيسحلا  -قق4-

 سنا نب كلم بهذم ىلع هقفلا ى زاوملا نب دابز نب ميهاربا نب دج ع

 نبا نع رطم ىبا نبا نع ههنا نع لبات نب نيسح نب رمع هيوري هنع
 + هيبأ 0 نس ةزاجاب ربلا دبع نب رمع وبا هيورد زاوملا

 < نكس ىلع انا: ىتكي روك لها نم قزوكتلا جف ”نبإ نوسح) -609-
 ) هءارسااط الا مابا تاس لل

 ىوبعنلا بفيرعلا نيناب .وزعلا مساقلا وبا دهلولا نب نيس -655-

 تافلوم نادال ى هل 'رعشلا ىف. مدقم بادالل ى. ذاتسا .ةهبرعلا ىن ماما

 رفعج ىبآ يل اهيف ضرتغا وتلا نس لئاسم ىلع لمتشي باتك هلو
 دباتك: ىف رفعج وبا اهركذ قوعنلا ساعنلا نب.دمحم نب دمحا

 ىبا نب ده رماغ ىبا روضنلا مانا ذ ناك ىناكلاب بفورعلا

 (1) بلاغ نب نيسح هدعبو هللا ديبع نب نيسحلا مسا بنتكي انه
 (انه ىفلوملا ظخب اذك) (9) هل حرب مل



 وق فراصنال يريرتب ب دج نب بيو ني دح ب ندا -ه441- 0 [ 0 قوز. 827. 88 مز

 - نيثرفملا نم ناك ةيسرم بيطخب روهشم ىرقم هيقف ىلع وبا ىشوطرطلا
 ,نع ىوري مالا ةدعق ىل ىف د هس ةدعق ىذ ى ىفوت نيدوجملا

 ئ بيدنا ل 8 (ةريغو ,ىفدصلا ىلع ىبا
 '” طايمل كيوم رست ديه نب نسل -64-

 1 ةطسقرس عماج ى. ارقا ىفدصلا ىلع وبا لاق ٍلضاف ىرقم
 ..نيلا ىلع ارقو(4)رد أبا عيس ةدم اهمءاج ىف اساسا ناكو ايم نيرا
 0 دري ىكنلطلا نع ابا ىقلو ىريبلال ىلع ىبا ىلعو ىنادلا وربع
 0 "سب لأ ْ * (ىفدصلا ىلع وبا هيع
 0 د ديبالا ولا نع ىورد لبان نب ده نب نيسح)(9)-046-
 0 دس لك خ01 نإ 4ا يبات نم دج نم نوحرولا دبع هنع يور (5)
 01 يووقا . ايسلا وسلا نب بوقعي نب هللا دبع نب نيسحلا -647-
 10 0 دضاعلا وبا هنع ىور نولختف نب ديعس نعو ةدهبع نب رداج نب دمحا
 « عم[ ةئس ايح نأكو ىرذعلا

 هب لبسلاب ملعلا لفإ نم ىلع وبا ىسافلا دب ب نيسحلا -649-
 ابيت .ايلعلا ل ىلتخيو بلطي لزي مل ةايمجلا ة ةيبلاو ةصلانكا ةديقعلا
 - يلع .ابا ,ايب اسوي هل تلق مزح نب نيم وبا لاك تاما ع
 دورغا بكج حاس... دع 00 ا ييخ ير '..  صقفت

 ده وبا 0 ايراوعسصما ىلا رى شفنا اذا 3 لاقف ربشلا ىللذ

 ني

 رع

 3 ادب يملا (9| بط اذك) اذه رظنا (5) سرد (4) فلويلا طخ

 هل جرخ مو ةرظلا ظ



 ارق (41. فه ١

 م ريب ىنيعو كيف َرِبَض ريغب ىبلق ككرت

 * (1) دب الك ةعطقلا ملك ال: انلقو هلوقب انررسف لاق

 هيقف ىليبشألا ىنزوهلا رمع نب نسسعلا “نب زمع نب نعل "-05-
 اهون وا نونايثلا هنتمو هز[ ةنس ىفوت ةلالج :ثيب. لها نم قراغ

 رصتخدم ركب ىبا لاخ وهو ىبرعلا نب ركب وبا ظفاحلا“ هنغ قور

 « رمع هيبأ نع هب هثدح ةيدا رمع.ضفخ ىبا بيذبت تاازقلا

 نامز ف. ناك روهتس هبفف ىبظرق ذادحلا بوتا نب نسحنا:.. -640-»
 « عام ةئس ىفوت ةبطرقب ايتفلا لشوفزإوإلا

 ده هللا دبع وبا هنع ىوري ىرقملا ريع نب هللإ دبع نب نستعلا -611-

 ظ * ةربيغو ميحرلا دبع نبا

 ثدح# يلوصا يقف ىلقصلا_يضاقلا ىلجتلا هبر دبع نب نسح -6ه9-

 نينامث (9] ىفون .ةزهغو قابلا اهبع نب: :ركب "با: قغأ ئىازري
 # نايجب ةرامسمخو

 نيسحلا همس نم
 ثديعم ماما 42ه ىناسغلا 0 نب دمحم نب نيسحلا .-645-

 باتك وهو لكشملا زيجتو ليهملا ديبقت باتك هلو لاجرلاب ملاغ ظفاح

 ده نب متاح نعو ريع نب كح نمابعلا ىبا ىرذعلا نع قؤرت ديفم

 نب ده نب دحاولا دبع ركاش ئزاو جارس نب هللا دبع نب جارسو

 للا همحر ىفون ةرثك مهيق ةمئالل نم ةغامج ةنغ ىور مهزيفو" فوم

 ا يب ,عو4 قداس ف ١

 (4) (ةدصق مهفا ملوى لوملا طب اذك) رخاتلا ىلع ىببا سا بعكي انه

 (2) ضاين 1
59 



 1 5 كردي :١ قلل 2م ف بز

 9 ادفع يفيد لاف م[. ةغسإ نم .اهيرق .سلدنالاب (هتافو)

 ْ -- باتك فلوس ىوحنلا نسحلا نب ركب ىبا دلاو هنا لوقب
 اال هلأ ١ ةهبمإج قلس ىف ىقوت ملعا هللاو كلذ نوكي نا بشي

 م ريمي ايس ةيرملا لها نم ىلع وبا ىناجبلا بوقعي نب نسحعلا -656- 

 ”90- /اي » دج ني راج ةلق ىوزتن ولف نب ديعس, نع ىورب

 ١" وام مسا نيم نب 'ممهازببا نب ىبحجي نب نسحلا .-057-
 ا ب « نيعناسو نينامثلا لبق اهب

 0 ءرخب اهلا ني ةؤرغت دهلولا. ونا" :الا د نب نسعلا -038-

  «نيلع. ده _ىبا ساجم ىف هتيار يدقفعلا لاق بالا لدا عوبش نم
 ٠ قللت ماع ىناو ج جارد (نب ,رمعب ىبا, نع اندشنا دقو ارارم دمحا نبا

 /  اهجيشن ناكو ةثامعبراو نيعبرألا دعب ةربخ يلج باغو امهلبق نمو دههش
 1  دههشل نب رباع ىبآل ارفلا نب ديلولا وبا ىندشنا ىدييحا لاق اريبك

 ٠ لولا بهو نبا غ
 1 ذيل و ا

 : د

 بوه 552 بجنا-اما هل تلق .البقس هترصبا اذأ نم 0

 ' | 1 اقم عي ادن تر لق هاا لال

 0 0 37 ىطيعملا .. .. ىطبعلا هللا دنع وباو

 0 م ! ميسور دج قرع نإ ظ
 ْ 0 وع 1 . "وي رخل نر تنعم وشو ينك ف ىتياغ اذ ا

 2 رخآفت ال اثلاث اهيلا قيضا انا ريعوبا لاقف نيتيبلا نيذهب ”اًنيصعاف

 ْ لاق مث امهنع



 مقا 000 قو فاع. نمر

 دقلا ةينصغ نيفدرلا ةبيثفك دخلا ةيدرو .نينيعلا ةيلازغ

 دشرلا نع نب, 1000 ا 7 '

 دعتسي رظاونلا ظحل ىلع خو ١ (4)تلقلا ىلغ ودعي رطان اهل(#)
 دملا نم ىفعتو ىنزت اهل نيعب كنز اذا نيرظانلا نويع ىنازتا“
 نع ةبَرغلا ىف ثدح ىسلدنا ئلع وبا صفح نب نسحلا -058-

 هنع ثذح زاوهالاب ةيقل . ئحلفيلا هللا "دبغ نب نيسحلا هللا دبغ نا
 ليزن ىبرفملا ديحا نب" بفلخ نب روصنم نب دمحا ركب ونا روباسينب
 « روباسين
 ىديرما هل دشنا رغاش تنيدا ىلع وبا(9) نوضح نب .نسحلا -655-
 ١ ىفدشناو ةبيبشلا ماها قى هتدهاش لاقو .

 ارعولاو بعضلا اهريس ىف ىب تبكرت وا ررش نظل مايال تاز اضو
 اربش مكدقف دنع ىموي سب اف ةعاس ضعب مكدنع ىموي ناك دقو

 : ارمجلا كن اوج قر ىفم مرصاو مكركذ قوشلا مم ال تلق دقو

 ارفق اعم رايذلا اهنم" ثكبتما دقو ةيم"نا دقفل :ناليغ (لاق) امك

 ارسق ىنجرخا رهدلا بير :نكالو .مكقارف ىنم ناك عوطب شالو
 مايا ىف كلام سوهلطب لقا نم ثدنع* ليبحرشلا نب نسعلا -65/-
 ظ © سلذنالاب دج نب هللا دبع ريسالا

 ريشي نب دللآ ديبع نب دمج نب يحذم نب هللا دبع نب نسحلا -6ة8-
 نم سلدنالاب عمس ىديبرلا ا نب ةعيبر نب ةرمص ىبا نبا

 تناكو عمسو لحرو ةرهغ نمو ىلا ىبعي نب ىبع# نب هللا .دهبع



 معبأ (761. 81.)

 مهرخا ناك نا كلم 'اههاغ بلغو اهب سار نم مهنسو اضقلا نولوادني

 «نمي .نب :فاحج نب رفعج نب هللا دبع نب رفعج دمحا وبا ىسضاقلا
 .+ ةركذ انمدق ايبسجح هللا هنعل روطهبنقلا هقرحا ىنذلا ركذلا 5

 1 ءاهجلإ بان

 .. (4)نسحلا ديسا نم
 . مدقم'ر وهيثم رعاش طاتسلاب قوزعلا ىلع وبا ناشح نب نسحلا -651-

 «نينع ىبا ىن هحئادب نمو رصانلا نمحرلا دبع مانا ف ناك رثكم
 ٠ اهلوا ةديصق رذنملا نب ديعس

 , (1) 13 دحوم ئلتسم قام طش0 6168 0 مس ل 2012 08213113 60110888 ,

 هع نمتطمم 106618 8600 عودم همدكت م1065 موهقاتم 11886 18 ن6

 لييبا طعما طقتص هانت 5660208608 (018866 ىناسغلا نع تا

 ش "للمس ده ةوومر همم010315 طقثع مهمات 06501886 , 66 اظ روم جتمو ةمعلمقثأ

 , .ةدعب بويا نب :نشمعلا مساو# ناسغلا لعلب مسا بدكي اند#
 ....ونلط 82096766266, ىناسغلا ىلع وبا هوه نسحعلا هو جنيسحلا ةههع :

 نانأ 6001هزق 60118 41هدحودتم 16نأ1أغ, 761 88166233 801106871, 62 820561:-

 ةمسم , هدوم 201812 82667101 هم كفا وهو انه فلوملا طخ !ذك

 .ةيجرتلا ةيضق . ننيذكت»: 1لمنص 761 هللهقر ماودتقسأ0 020 منك

 ..ومءاة وجال طلم «ةئطتم نديلع ةطلغ# ىرداو انه فلوملا بتك ىثلا اذه

 0 ارفلا . .[نبا] مسأ ن اكو 'لاذك اههوتس» انشح ىاسغلا 5 0 ةنأ

 روم ىناسغلا مسأ ىلعو.مدقم ديلع بتكو ركب يلساب م

 كلذ رظفان
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 ترجال ١ انزكذ اذاو :لاقف دمحا نب نع ده وبا ةركخذ سلادئال“

 ولو اهيهرضع ى. هنوكل :قدزرفلاو اربرجإ الك“ ةي. زابنمل“ةهصلا 'نب ةفوعج

 ىلع 72 برعلا : بهاذس .لياوا" ىلء ناجل وهو كزعشبا 'ههشتنالاب نوصنا

 ةرعش نسو هيف“ةمالك رخآ اذه نيثدحملا قيرط

 عرفا ريدغ وذ ىكسارو:لاع لزخيبا اوه نم ىنارا دققلو . ١

 ْ غقرملاو انل“ هييظا. ءاملاو "هناتفا طقانتس ديفا" شيمعلاو 10+

 هلخاأ "نع: ىؤرب مكحلا نت نورس نب. زيزعلا "دبع نب رج 097+

 ىسسوم هنع قور نمحرلا دبع ىبا.نب ةعيبر نعو زيرعلا دبع نب ناز

 برد سلدنالا ىضاق :ىصمحلا حلاصإ نب ,ةيوعمو حابز نبهفلد نبا
 ةعقولا رضح دق ناكو تان اهبو سابغلا ب "نم ”نتتلذنالل كنيلاىزج

 برهو ملسق |[ 7 ةكحلا "ئذ نيف رْيَصَوُي ةليل دي نبا نورس عم

 نابز نب قزج وك ملسو ةعقولا رضح ىذا "نا لاقت نر نم عم

 نب "سنوي نب ادملحا' نب نمحرلا ليغ اليغش ذَبا"لاق'"ؤيززعلا "قفا ربا
 ظ + لعأ هللأو مرضا ىدنع. اذنهو ”ئإءال/ دبع

 5 ثدخ“ هيقف لطيلطلا رهاج نب 1 دبع نب رهايج 7-698
 مساقلا ئباو ”ئزارمقلا "نحل نب ”ةيحلا'نغو نابل عزب ' قطا نوإبا نع

 ليعما نب دمحا نب دمحتم' نماعاْوُلآ دنع كورت ىميتلا نيم« نب" ىلع.

 ْش + ةمعنلا 'نبا ع ىلطيلطلا“ ىضاقلا ,

 *« (روكذم ىسلدت) مشاه سس قيزعلا دبع نب ملا نب دعجلل|) موو

 رصاتلا نينسوملا رهما هالو ةيستلب تضاف نمي: نب -قاشمج ا 50-
 سشلدنالاب ”ننهفتا تدعم ان“ انضقلا دي نب نفحرلا' دبع هللا ”نيدل

 بقع تكاند هلو ككلانه مما ةنس ىندنخلا ةوزغ ىف مورا وز ىف
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 راص .ىذلا ؤهو ويزولا مزحلا ونا ةدبع  ىما نب رفاغلا دبع نب ىبحب

 ناكحو هللات :دييعملا دمحم نب ماشه علخ دعا ةيطرق رما نيبدت هيلا

 امل هقريس افركذو ةانركذ دقو لقعلاو اهدلا.. يف ءامدقم لضفلاب افوصوم

 « هللاب دعملا دهم نب :ماشه ركذ دنع زيبدتلا هيلا راص

 نفث ولفلا نباب فورعلا ىييجحلا ديحم وبإ ده نب روبج -894-
 ١ هرعش نسو ةيرماب ناك بدالك رفاو بيدا لوقلا رهثك رعاش

 ب ايباغيلع ماركلا: كفاكس نيا اونافت موق رادل اسوي تلق 2
 انيا ملعا ثسلو اوراس مث اليلق اوساقا انه تباجاف

 | با لع عقازابيولاب نيينرلا ىف
 +: !١ ةبيدب هيف ف

 ثيفنلا اهف هقلا ملو مزح نبا ثيار
 ”مهرهم يلا مل هب

 00525 هرصبت نا ةيربلا نوهع عئاس_ةهجو ايس نال

 تل يجمل ةركذ ربزولا مزعلا وبا ةدبع ئبا نب روهج -625-

 د اهتم ادرولا:ليضفتب ى:ءانايبابدل ادراؤاو
 1 ةطيازلا كئاسملالا هام ىقس ام ىكزاو نيع تار ام نسحا درولا

 1 ادراوتش :ىهو داقنت  تللدتف هنسعل نضانرلا ريؤاون تتعضخ

 1١ دساح اذفو:تيفهاذب :اوللذ هنانسفا: ىف.درؤبلا ىدبت-اذاو.
 دفاولا معنف ةتوفص عولطب ارشبن'عيبرلا دفو ىبنا اذاو

 سلا ٠ اسما

 27 دلاوخ نسف ةقراوع :تيقب هقاروا سم درولا قرعت اذاو
 ْ ءامسالا كارفا

 د (*ر ءامدق نس ىبالكلا برجال وبا ةببصلا "نبا ةنوعج -626 ١



11 )61. 80, 81 5 

 ضايخلا(1)ةرهسم .ميهلا دورو .صيح نلالم| اليوم ترصو

 ضاس . نبا ىدي .ىلع ةفرصم .اروسا .انيفلاف . اهاندرو

 ضاق مُكح دنم هيلع رودي ميغي ىعالل:اهسيتز ناك
 ضار ريغ لحريف مهب لح ىلثم نا بيارغلا نم ناو

 ىرقلا ىكم ديفح وهو هللا دبع وبا نكس نب ده نب .رفعجا. -617-

 مدبلج وبا ىضاقلا هلع ىنثدح ةدم ةيرملاب ارقآ نقنام ىوغل تيدا هيقف

 «.ةرمغو دم نب :نمحرلا دبع

 نباؤلتمليا م
 رصيب تانم ىئسلدتا هيقف ىساقلا وبا ىلهابلا سيردا(2)نب رباج -618-

 « [16 ةنس ناضمر رهش نس ىقب موهل نينثالل موب

 *« ٠١ ةنس نس ابيرف ةملظب . ؛لمقف ات. نب رباج 6482

 نسا ىسلدنا .ئلهابلاسردا(ة)ىبا' نب .نيفس نب رب اج(*)-620-

 + ادهاش .ناكو .سيردا (4) ى با نب.رباج ئخا

 .. مهربا نب ىبصعي نع ىورب ىسلدنإ ثدح# نومعتف نب رباج -691-
 « .8 ةنس سلدنالاب .تاس نيزم نبا

 املاع ناك ىللم ابا ىنكي ةلبل لها: نم. ثيغ نب رباج -629- ١

 ةهدلو بيداتل زيزعلا دبع نب.مشاه ةيلجتسا لضفلاب .اروهشس ةيجرعلاب

 « 099 ةنس ىفوت ةبطرقب ةأنكس ببس ناكف

 ظ وهج .هيسا نم ظ
 نت رمغلا نب دمحم نب.هللا ديبع نبا روهج نب ده نب روهج -095-

 (4) بصب :(5()2) نسم '(4) طنب كج رص
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 الن ويم نس نت كترعسجاف لاحممللاب تقفل دق
 قلبت.“ 00 ف ع ا اه ها .أآمهيب هلم تميلف دق ةنجم يك

 ور : 07 .ىنألذ ْث هلو

 نبا مالح الواو دب 15 م ويم / ةكس تنك ىل خا

 - هب اولا عيال 7 نأو 0 فاعذلا 0 وه(#)

 ل
 > / ةقمرمل لا

 70 دأب لب لي فاس دع راي
 1100 (ةييذي طسبي مل دجتملا ىف هلاماع ظبابلو

 0000 د ا درا وا قهضلا بحا ال مل ٠

 000 3 | ادلع ىلعدمتو 'ىدلت دقزر لخصاي نالعلاو

 قرت ظل
 0 ب ارضق كتلواح اذاق

 رذعم ى هلو

 ١ داذحلا سبل ثدح ريظاف لامجلا كيف تام رفعج ابا

  التقلا كوش تبني يبصاف ضابرلا رهز تبني ,ناك دقو
  داسفلاب وا نوكلاب كردي مامتلا ردب_ن 34 يس ل نا

 ْ .. داوسبلا روهظ نيلع :ئتاد# سيش دبع نم كلما ف تنك لهو ْ

 . ضام نبا ىدي ىلع هيترم: ىرجا ايل دوتعلا بتاعي هلز
 شافتسلا ثيدحلاب اعولو ىار دادسونيتريصب ثدعدع
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 هللا هنعل روطيبتقلا هقرما اهن٠ ةواحج» ىب :نم ةاضقلا,نخاو اهسيئرو

 * 1284 ةئس

 نب دمحا نب ديعس نب نسح نب دمحا .نب ميهاربا نب رفعج -616-

 . مركو لصفو ةزازوو ةلالج» تيب لها اج اجلا ىلإ .نيعاا ربإ سم

 رثنلا ف امدقم ناكحو :تفكو تاويشلا نع كسماو ءلوعو!كيتتت نمم

 ةلاسر دمح» ىببا خبال (4) ثار: دهزلا ةقيرط ىن: :اعايطنا دازو مظنلاو

  ىكللا دبع نب دمحا رفعج ىبا لضافلا دهازلا قبا.مع نبا كلش انيبتك

 نم اهيف هعدوا ام اهب. رهشب لاح نغءاهيف قطن اهيلا قبسي مل ىبصلا

 الو رامجلا بكري ةرمع رخا ى ناكو لاقملا زومرو تاراشالا قيطل

 ىفوت نأ كل ىببا مغ با بحس لزب ملو راد الو نكس كلن دلي

 قيقعت تو قح. ف ة.اعم الازي“ملو قيرطلا ىلولس ىلع انوع هل ناكو

 ْ هبر لَ .عوجرلا لبق ةرعش نصف

 هنروكسو ةلوهجم هناكرح هقوش يلع ثيمعي بحاص ىل

 هنونط .هتعران: ققحمت .اذاو  امهوق ئفخلا>رسالاب بانئرد

 (2)دئوصت تناو ههركت بيشلاك هب وق 'رثم ىلع "لظفحإا تلرباأف

 كلذ لثم ىف ةلو

 نجلا كليم حدب ظح ىلنشباع لطفا مانو ىنيع ديا

 لسا دل رياط: افورطي. امم. هيلع ةروضقم ةايند

 (4) ةطخب ايناس ملأ ةلاشرم ل "يارس لسا اول ايررام وزار كت

 مالكلا ”عدتصناف دهم ىبا رطسالا نيب" دازو ةهيبال ل (9)' ىبعي

 1 نب ةينا انآ ىضاقلا ١

510 
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 نوغذملاك ,رففا"بابشلا:لدق ىغتبت تاجا بيشلل اةييتكو
 روضتملا ةبيتك كلت ناكو ثنلثم لك شيج اذه ناكف

 نم دغاص العلا ئبا نع ىور بتاكلا فسوي نب رفغج .-019-
 مزح نب دمحم وبا هنع ثدح اراعشاو ارابخا ةريغو ىوغللا نسعلا

 ِ ةروغو

 نمثع ثنب ةلمر ىلوم نيزم نب ميهاربا نب. ىبحي نب رفعج -615-

 ناكو امهريغو حاضو نب دهم نعو هيبا نع ىور ىسلدنا نافع نبا

 : دي مو| اش سلدن الاب نام اسدقم اهيقف

 نباب فورعملا بجاحلا ريزولا نسحلا وبا نمثع نب رفعج -614-

 لدي عفار رهثك رعش ةلو عرابلا بدالو ملعلا لدا نم ناك ىفحتصلا

 روصنملا لبق رومالل ىف رطانلا ريزولا ناك وهو هبدا ةعسو(*)دعبط ىلع

 علا

 مزح نب دهن وبا هل دشنا ةبكتلا كلت ف تامو ارفعج بكنف بلغتو

 ىننس هعمست نأ جرت ةدس ىبنعدوا ىذلا اذ اي

 فذا ىف رم ام هناك ىرطاخ ى كدعب ةرجا مل

 مكلقلا مق ءاراجم داع ىلع نآمزلا ىزاجا
 اهسالج نود. هب تراوت اهفش دعاص سفن اذا

 ابهسار ىلع ىردصي تفكع نامزلل ةبكن تفكع" ناو

 ةيسنلب يضاق نيب نب ناكج نب رفعج نب هللا دبع نب رفعج (01-

 07777777110 ا ا 07 17 ذآ آذآ ز 7 ز >7 70272 زة2>ة> >7 >0 0

 : 0 ل هيف ا هي ويح مع ند 7 1 5-90

 . هيلع اهليوعتو 0 ىلا ىلا نادرا رب#

 ني ظل



 دقل 00 6191:

 نطقت نب للا دبع لثق ىتح اهيف نتفلا اوزاثاو ماشلا لها ضنا ظ
 نب ماسح راطخلا وبا درو نا كل بارطضالا دازو .سادئالاب ريمالا

 ةيقيرفا ريما ناوفص .ىبا نب ةلظنح لبق نم. ايلاو: ىرلكلا رارض
 ةبلعت جرخأو مهعومج قرفف ةيتفلا راثا نم ىلء ربظتساو ةلكلا عمجمف

 ديع نب نمحرلا دبع ةركذ ةفيرفا كل ةفس ىف دعس نمو ةمالس نب
 « مكحلا دبع نب هللا

 صضعب سلدن ال ىلو هريغو ىربطلا لاق ىماذجلا ةسالس. نب ةباوث -007- .

 |[ ةنس بقع ىف ىفوتو ارهشاو ةنس اهيلاو ماتو راطخلا ىبا علخ

 «(رضم”كلذ .تباو راطخلا ابا :لعت# ل نميلا تااراف)

 ميجلا باب ظ

 رفعج هما وم
 (4) ىبسلدنا  مساقلا وبإ ىرفاعلا عيبرلا نب ده نب نفعج -608- .

 ثدح ظفاحلا ىسلدنالا برح نب ليغمسا نب مللا دبع) ده ىبا نع

 (9 وسنلا ايركز نب ده نب دمحا سابعلا وبا هنع ىور ةبرغلا ىف
 ْ « ةئييع نب نيفس عم ىللم عامتجا ىن هثيدح انل عقو '

 وبا ىرمتنشلا ىسيع نب نمولس نب ىسوي نب ده نب رفعج -609-
 « هزعال ةناس ىيفوت ملعالا ديفح لضفلا

 لضفلا وبا ىماذجلا ىفارشا نب ديعس# يبا نب ده نب رفعج .-610-

 « ته[ ةلس' ىفوث روهشس هيقث ةجرب ليزن

 ىف ةرعش نم رفاش بيذا ىلاقلا ليعتسا ىلغ 'ىبا نب رفعج -611-

 (4) ىور (9) (ىناورس اذك) سرد
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 كثدهحم مساقلا وبا نافطغ نم قىفوعلا ىبنع# نب نمهلس نب فرطم

 م|ع ةناس نسلدئالاب تام بلطو ةلحر هلو اهب اشضقلا ىبلو ىطسقرس
 © ممم ةنس ةنس ةرفع ىدحاب ةلبق مساق هنبا ىفوتو | ةنس لييقو
 كلاما كلج ىسلالا نونا عتفب ريت ليقو ر ينك نب تثباث -004-

 « م”إ١ ةنس اهب

 ملاغ وفل ثدحم. ئلطسقرسلا تباث نب مساق نب تباث -008-
 دقو ىدينعلا لاق هنع هيبال ىذلا ثيدعلا بيرغ باتك ىور
 هاي ةتياؤر لكلا نم اةلقلو ثباث لل باتكلا بسني نم تدار

 هبا تباث نب مساق فيلات نم بابكلاب الو هيلا هبسن هيف هتادايزو
 ىذا نبانكلا .اماو ةريغو ذمحا نب ىلع ده وبا انل لاق اذكه لاق
 نب نمحرلا دبغ مساقلا 1 ىضافلا ىخيش لصا ن اكو هنم تلقن

 ١ نطعب ىف تيار دقو ثباثل ةعباث ةمجرتلا : باتكلا ةبسن ناف دهن
 ىخايشا ضعب ناكو هنع مساق[ 1 )هيب ةباور تبادل لئالدلا باتك نسبا

 ٌرصمب هفلا فلوملا ناو(#)ههدا نع بانكلا اذه ئور امساق نا لوقي

 الو ”ديبع وبا رخذب مل أم (*) هيف ركذ ديفم :باتك وهو ملعا# هللاو

 ىور ةبرغالل لها نس ذحا ةدروي مل ام ةغللا نس هبف دروأو ىباطملا
 « ممإل نس مساق نب تتاث ىفوت ىلقصلا ورمع نب سابعلا تنباث نع

 :درفم 1

 تيل يتلا ركاسملا ةارما نم نأك ئماذجلا ةمالس نب ةبلعث -606-
 رشب نب 2 عس سادنالا لل مزهناو ةجنط ىحاونب ربربلا جراوخ

 (2()4) نيعضوملا ى احاصم لصال ىو اذك

 انويخ اكياس نت ووك ند اع ص
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 هتوزغ ى شيجلا ىبا قفوملا عش :ناكو اع( ةئس_ىفوتو ع9 ةئس

 ىقلو اهروغث كل غلبو سلدنال/ راطقا ىف لجو. عجر مث .ةينادرس

 مدقتلا(1) بدال ملع ف اهكيتم ةيبرعلا ى امامأ ناك اهكولم

 فر سلدنالاب ىلماو بلطلا ىف اهب ماقاو ذادغب لخد(*) قطنملا ملع ىف

 نب ىلع دمعم وبا ربخا ايش(9) ىجاجزلل ليجلا بابك حرش

 درو امل لاق ىجابلا كلملا دبع نب :اربلا وريع وبا ىفربخا لاق ديحأ

 رومال اهكولم نم ىقل نم لوا ناك سلدنالا ىاجرجلا حوتفلا ولآ

 اموي هلاسفا ةرد ىف غلابو همركاف ىرماعلا دهاجم شيجلا وبا قفوملا

 ْ لاقف كعم اذه نم هل قيفر نع

 نافلتايف ىتشلا ىقتلي دقو اننيب. رددلا فلا ىعتش ناقيفر

 هذويش ضعب نع ىنربخاف حوكفلا ابا كلذ دعب ثيقل مث دج وبا لاق

 امهدحال لاقف ناثدحتي نيلجر هسلجم يف لو ىبارعالا نبا نا

 د نيا ند رخآلل لاقو باجيبسا ب لاقف تنا نبا نم

 ندشنا مث مدقتملا كريببجلا بفلاب ىبارعالا . نسبا, ب جمعف سلدنالا نم

 + اهسامث

 ناجم نيحلاصلا ىف بسن اهل هنيمي ةيسيق ىلع اهلزن

 نالجرلا نم ما ضرا ثيال اننود رتسلا بناج تذراو تلاقف
 ىقاميف ىبترسا اساو ميمث هسوقف نيقيفر اسا اهل تلقف

 نافلت ايف ىعشلا ىقتلي دقو انغيب رهدلا فلا ىتش ناقيفر

 نب نمحرلا دبع نب مساق ىنب تباث دج مزح نب ثباث . -60ة-

 (1!! سرد (9) هللإ هيدر
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 ءاقلا يباب

 مامن ةمسأ نم

 ىليرع ىنايتلا نباب ورعملا. رمع نب بلاغ نب 5 -000-

 ةفعلاو ةنايدلاب اروكذم اهداربا ىف ةقثو ةغللا و اساسا ناك ىسرملا

 اراثكاو !ر انضعخلا ؛ةلثم- تلوم مل ةغللا ىف هعمج روهشم باتك هلو عرولاو

 نب ىلع ديحتم وبا ربخا هلع كل افاضم هلضف ىلع لدن ةضق هيف هلو

 ا ىضرفلا نبأب .فورعملا هللا دبع نب ده هللا دبع وبا ان لاق دمحا

 . بلاغ نب مايت كل دجو ىرداعلا هللا ديع نب دهاجت# شيجلا ابا ريمال
 لع ةيسلدلا رانيد فلا اهب نكات ينلاغ وباو ةيسرم ىلع هتبلغ مايا
 ميلا ركبت هقلا اب اولا 1١ه لج رق ديرب ىل
 ..لاقو ةنبل ةتبلا ابان اذه ى 4 يعل ملو كلذ نس ئيباو ريناندلا درف دهاجم

 : بذحلا ترعتنا| الو تلعن ام كلذ يلو ايندلا ل تلذب ول هللاو

 اذه يهل بجساق ةماع بلاط لكل ىنكأل ةصاخ هل هعيجا مل ىناف
 ماين بلاغ وبا ىفوت أهتهارنو ملاعلا اذه سفنل بجعاو اهولعو سيئرلا :

 "بع نع ىوري ةيتادب .قفولا (دهاجسملا) شيجلا وبا تام اهيفو ح1 ةنس
 دمح# نب متاح هنع ىورب ةبيتق نبأ نع مساق نع نيس نب ثراولا

 * ةريغو
 تراح نب دهم ةركذ ةربق لها نم ىربقلا ثهوم نب مامن -001-

 #4 ىنشخلا

 ءانثلا باب

 تتاث .همسا نس

 نيلدنالا مق حوقفلا وبا ىودعلا ىناج ىجلا 0842 ند ب اق -(ز() 0
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 لاق(4) ان ىوغللا نسحلا نب دعاص العلا ىبا عم هذو ههلإ

 درو امل لاق هيقفلا نمثع نب ةللا دبع دمح“ وبإ اهب ىربخا يديمحلا

 باوجلا ةعرسب فصوي ناكو(قفوملا رهمأل) ىلع ادفاو ٠ ءالعلا وبا
 الحلا ابا ميصفا نا ديرتا رومالا اهيا قفويلل رباشب لاق (هبع . . . . .)

 ىارلا ققوملا هل لاقف طق عمسي مل بيرغلا نم رح ى نلترصحت

 ىباف ةركن اهب ىتا اهبرو باوجلا عيرس هناف هل ضرعتن الل كل
 العلا ابا راشب لاق سلجميلا لفتحاو دنع اوعيتجا اهلف لعفي. نإ الل ٠

 ىف :لفئرخلا# ام لاق لق لاق بيرغلا نم ىرح لاق ككيبل لأق

 ىنلا وه لاقف عرسا مث قرطاف العلا وبا هل نطفف لاق هيرعا مالك

 0 ا رش رملا ىركس 30 ا ا . ل

 يا سوو 6 نك لجلع, قتلا, راثب ىاسحل :

 « لاق امك وا اذه لثم كيلع تيثح دق قفوما هل

 تنلتا ب نيس ديجم عاق بيدا نسعلا وبا دمحا نب ىقأب -598-

 « ىنفلا د 1 و بنك هس ةرعش نم

 .هانعم كس انفرع ظفل دجسلاو هاياجس تقر ام كالولر جدلا

 ةاشفا ثحل الف نامزلا ردص هنمصت ارس ىهنلاو. ىلعلا ناك

 هايجم ىببا ام ردبب ةيحبفص ى اهيتكنو اهولتن :نلسف تايا

 ةارارغ وبخت الو بوطخلا وبنت ةبراض رهذلا قكو بضع تناف

 نسحلا ابا ىنكي ريغتشب نب ىبعي رماع ىبا. نب ىقاب .-899-
 ظ + ىفدصلا له با نه يور ةقرولا 3

 (1) سرد



 ا 01. 58 .)

 نب بوُثُهلا نب ناسْير نب رمح نب. نمحرلا دبع نب ريحت -291-
 نب ديمأ نب مير نب نمسح نب رش نب دقق نب مردع نب نادتس
 نب برك ىدم نب .حالكلا نيذ لهبحرش نب ةعيمل نب فوني نب دقت
 . ىعالك ربكألا عيت وهو برك نب دعسا نب ناسح نب عبن نب ديزب

 1 ينزل رخا ,ةدجوأ هع تحد دقو رابخا هلو اهب لدقو ع لخد

 .برغملا ازغو نفس ىلا ا وم عبار ل نمس ناسير
 سوس لدا

 اا ىبحي مساقلا وبإ هلاق .ىسلدنا شارخ ند 0 -598-

 نب مسهاربا قحعسأ وبإ هلع هب ربخا ام ف ىمرصضعلا ميهاربا نب ده

 ٠ نب دمحا ركب وبا هةركذو ىرصملا لابحلا هللا دبع نب ديعس ١

 ةمجتعملا ءابلاد يب وه لاقو برغملا لها. نم وه لاقف بيطخغلا

 : .ىمرسملا , نع هللا دبع ىبا ىروصلا نع ةأكحو نيميجلا نيب ةدحاوب

 لامعا نم ةوزشب ةنيدنم ل اهنع.لقتنا مث رزوت لها نس وهو لاق

 نونس نب: داهم نع.ىرر ديعس وبا ةتينك [91 ةنس اهب ثتامو ناورهقلا
 .”ئبلغالل ئيميتلا مميت نب دم نب دمحا نب ده تبرعلا وبا هنع ىور
 ىمرضخلا لوفل ةانركذ اهناو مهسفنا نم ةيقيرفا ارما بلغالا ىنب رس
 + ملعا هللاو نم مو (هلعلو) هنف ةياورلا هذه ف ىسلدنا هيف

 ظ بذال لقا نم ريزولا ورع وبا ىجابلا قليلا دبع نب 00 -596-

 حوش نم اهعيش ةيبرعلا "07 اذانسا ع ناك عال 1 -501-

 اعطقنمو ىرماعلا هللا دبع نس دهاج“ قئفوملا ةيحان ف ناكو بدال

 1 ا سل ا الامن
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 « بدولا مقرا نبا ىف. ةرعش نم نا لاقو هبسني

 بيجتع لك تايإ ترداظتو بولقملاب ءاجتمف ناسزلا بلق

 بيدانلا ةطخ مقرا نبا لان أس دعب ةرازولا نم ناين ال

 ظ ركب هيسا نم ]
 نب نوح نس عمس ثدحم هللا دبع.وبإ ةذامح نب رشب .-590-

 دبع ريمالل مايا ىف اهب. تامو ردربلا نم هلصا :سلدنال نكس ديكس

 ' « ده نب هللا

 ةيسرمب ىفوت لضاف دهاز ثدحعم نسحلا وبإ ديح# نب رغب تولد

 1 * ةيايسمخو(4) | ةئس

 اال دارفا

 ةجاط ىلع ايلاو ناك سراف عاجتش ىسيقلا رمب نب 2 -599-

 ل1 امزيغم ىلوف كانه ربربلا جراوخ ركاسع هيلع ترثاكتف اهالو امو

 دهشو اهتيالو ىعذا اهبلا لصو املف. هباححصإ نم ةعايج ىف سلدنالا

 ىب كلملا نبع, سلدن الاخ ةميصح يمال ناك دعب نميروبلا

 : هتجسف ىلإ دبع نيلي نفط ناكل ةييفر ىالثخا نللكر عقوف نطق

 كانه ؛لمق# هنا لاقيو 15 ةفس ىف هوحمن ىا رهشب ةدعب تاسو هلتق مث

 « مكحلا دبع نب هللا دبع (*) نب نمحرلا دبع ةركذ

 هيقف ةبطاشب ىصاقلا ركب وبا شبيب نب هللا دبع نب شبيب -395-

 ردتملا رييغت ىلع ناعم اهيف ديدم باكحا ىف لدع ىراع ثدحم

 + ةثامسمخو نيئامثلا دعب ىفوت هتدمححف هتيححص

 (1) ضايب



 1 ا (لمؤا. 5ع

 ضرالا ىلع عقوو قجر نم ديقلا 00 انظوحعد ناك ىذلا ةفا حس

 ممشلا اعذو ةارثلا تاج ىنلا تقولا قفاوف(*) ةغاسلاو [مويلا قضوو]
 37 تلقف ديقلا «ترسك لافو ىلع حاضصو ئنظفتحي ناكىقذلا ضهنف

 قوديقوا دادخلا رصحاف هبحاص ربخاو ريحدف لاق قكجر نم طفي ةقاآلا

 اوعدق ىرسا ىف اوريعتف ْىنلَجر ّس ديقلا طقس تاوطخ كتويفشلم املف

 اةفاجنالع اًهَواعَذ ىفاو' اولاقف قت تلق ةدلاو كلا: ىل اولاقف مهناهر نلانه

 ةيحلانا 8 قوبك ص او ىودورف كدييقت انتكمي الف هللا قكقلط ١ اولاقو

 1 ع « نيملسملا

 "يا معع ةنس اهب تام ىسلدنا ثدحم (هزءع]صاعلا نب ىقب -588-

 ركب هيسأ نم

 : هايف اك ةمايث وبا ىساذجلا ةسامث“" نب ةداوش نب ركب -586-

 قتماسلا دعس نب لي نع ةباحضلا[(1) نع قور] نيعباعلا رم اينافم

 ديعس نع نيعباتلا نم ىئورو ىالوخلا بهو نب نيفسو ىيهفلا روث ىباو

 قرهزلا باهش نب دمد#و نهدرلا دبع نب ندد 050 تيسيلا نبا

 0 هذا كيك |]8 ةئس نسادنالا ز زاجنم ى 5 قرع هبا ليق مهرهغو

 « ملعا ةللاو كللملا دبع نب ماشه مايا ىف ةيقيرفاب
 ه« سنوي نب ديعس ودأ ةركذ لكرزويم ىرهبلا دواد نب ركب تورد

 قوت رفعج وبا (9)ىنامجلا ىدنكلا دمحا نب ىسيع نب ركب -388- 
 « ه2“ ةنس ةبطرقب

 ملو ىفاورملا ماشه نب دمحا ةركذ رغاش تبدا ويعال ركب .-589-

 (4) ص (9) (هتروص اذك) نانا
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 ربخا اذكه ةثايثالثلا لل تدامتو.0.ةنس و. هعيالو تناكخو هللا دبع
 اذهو سلذنالاب  مهماياو ءارمالا تافوا.زكذ نم هعمج ام ىردجوبا
 ةءايج دلخ» نب ىقي نع ىور_ ملعا هللاو ديعمس ىبا لوق ةححضل دهاش

 ديزي نب دلاخ نب دمحاو ىبضاقلا مشاه نب زيزعلا دبع نق ملسا مهنم
 ريزر نب سيردا نب .دعس نب نسعلاو دمحم نب, مسأق نب ديحتمو
 ةبيش ىبا نب .رداقلا دبع نب ىلع: برغملا لها: نم ىماتكلا ىربربلا
 هع ارحم دب ,اينيبخم ناكر ىفارلا نينوي نب. للا يموت لميا |
 هباحصا نم هنع ثدح نم: زخآ هلعلو رابكلا هبتك بترشدنا هنعو
 ىلا ظفامحلا نع نورمخ نبا نع هللا .ةبه نب .دامح انثلا وبا ىنربخا
 تعيس لاف ىريشقلا نزاؤه نهب ميركلا دبع ان لاق بيطخلا ركب
 دبغ نب ديحا نير ضن فلا انا نيته ناوقب(4) فيلا نيلويا ىلا ةزمه

 تاج لوقي ئبا تغمس .لوقي دمحا نب نمحرلا دبع تعيس لوقي كلما
 ىلع ردقا الو مورلا ةرسا دق ىنبا نا هل تلاقف دلخم نب ىقب هل ةارما

 ىشب ةيدفي نم كل ةتنرشاا ولف ابعيب ىلع ردقا الو ةربود نم نثكا لام
 تح ىفرصنإا ( معن) لافف رارق الو مون الو راهث: الو ليل .ل سيل هناف
 انثبلف لاق هينفش- قرحو مشلا قرطاو .لاق هللا اش. نإ ةرما ىف رظنا
 املاس عجر..دق لوقتو هل .اوعدت تذخاو اهعم اهنباو ةارملا_ تاجمف ةدم

 مورلا كولم ضعب يدب ىف ثنا ؟ساعلا لاقف هب لثدحي ثيدح .هلو ْ
 لل_ابجردف موي لاك اكمال ناهسنا هل ناكو :ىزاسالا نم ةعامج عم

 ليعلا نم «ئبجست نحسن .انيبف ايدوبق اقيلعو اندري مث ةمدخخبلل ءارعجصلا

 (1) ص
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 زيشفت ىف دياتك دلخم نب ىقب نيحرلا دبع ىبا تافنصم ف
 نولوي -مل.هنا هيف ىفثتسا ال اعطق عظقا ىذلا بادكلا وهف نارقلا
 ى_ اهنمو ةريغ الو ىربطلا زيرج نب دمحم ريسفت الو هلثم .مالسالا ىف
 هللا ىضر ةباححضلا انسا ىاء هبتر ىذلا ريبكلا.هفنصم ثيدحلا
 .”بحاض لك ثيدح بنر م بفيذو بحاص |(”. نع هيف ىورف مهنع

 هذهأ ملعأ اسو دنشمو فنصم وبف  ماكحال باوباو هقفلا امسا. ىلع

 ثيؤحلا ف هيف هلافتخإو هناقتاو هطبصو هدقث .عم.هلبق دجال ةبترلا
 نيل لجر نينانيثو :ةعبراو لجر نيعيام نع يور هنأف هخوهش ةديجو

 ةباحكحصلا ىواتف و. هفخصم اهنمو رهاشم مالعإ مهرياسو افعض ةرشع مهيف
 ىتا نب ركب ىبا فنتغي ىلع [ةيف ىبرا ىذلا ,مهنود نمو] .نيعباتلاو

 اهريغو روصنم نب ديعس قنصمو مايه نب(*) قازرلا دبع فغخصمو ةبهش

 مامالل اذه بفيلآوت :تراصف هذه: نم ىش(1) امهظع الع مظنناو

 ناكو اذحا دلقي الءاريختم ناكو (2) ريظن الو مالسالا دعإوق لضافلا

 ىراخبلا هللا دبع ىبا رايضم و. ايراجو لبنح نب ديحا نم ةصاخ اذ

 ىاسنلا نمحرلا دبع ىباو ىروباسينلا:جاجححلا نب ملسم نيسحلا' ىباو
 (شسنوي نب ديعس وبا لاق دهم ىبا مالك رخاآ اذه. مههلع هللا تمحر

 وبا لاقو ما/0 ةنس سلدنالاب تاس. دلخم ند, نقب .نا هحيرات يف

 مسا ى. مدقت دقو 0 ةنس تام هنا فلتخيلا و ىطقرادلا نيسعلا

 رواش“ دمحم نب هللا دبع ريما نا دهازلا مساق نب هللا دبع نب ديه

 مايا يف ايج اهلك يصف قيددزلا .لدق ىر كاع نب ,لوفب .مهفقوتاهنفلا

 (1) (ىف عمتجا ان اذك هلعل) سرد ..(9) اهلا هلعل) سرد

 0ذأاأ71| 0 ]1 1 ] ]| | | ||| 006
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 بهذم عطق قوف نم تلبرُع دق ةضف .ةدارب هي. ذاذرلا تلخ(*)
 ١ نيحيلم نيب ييدس ذوق هلو

 جيهنسلا اذهو نيذه نسح نم ىبثا دق اهب رهدلا ىرن اما

 جيس: نم ةطساو امههنيب .ةركث ىلع دع ردك

 هل دشفاو

 قشعتم س بلقلا ولخ تيبتو .قوشتو ةريسعب كدم ثهباا
 ١ قرع ملام بيطب سيلف ادوع: ىدتلخ كذاك. ىبيذعت ذلتو

 « 6٠ دولح ىف ىفوت

 قبه للعاطلين دم“ نب رعلا -589-

 وبا هنع يوري ةريغو ىليلفالل :نب :مساقلا ىبا:نع ىوري ةلالجو ةزازو
 :ميئاقلا ونا.( نيصاقلا:اييش)» ىصاعلا نب: نسحرلا درع نسيج الل رفع
 « م88 ةئس ى هللا ةمحر ىفوت ةريغو

 ع م[+ ةنس ىفوت ةيفف ئسرم ىقتعلا نوره نب دم نب بهطلا .تل85-
 هابلا باب

 ىنبا همس, نم
 'مئاو نيثدحتملا :طافخ. نم نمحرلا دبع وبا دلك نبا ىف . -ققهع
 ةنسلا مالعاو ةيثالل نع ىورف قرشللا لل لحر نيحلاصلا دا.:زلا#؛نيدلا

 للا دبع ركب وباو لبخح نب ده نب دمحا هللا دبع وب|:مامالك مهند

 مالعا, تاعامجو ئقرودلا, ميهازبا نب ذمخاو ةبيشا نيا نبمدفح#ا قا
 ريثجلا روثلاو رابكلا تافنصلا بنكو نيفئاملا ىلع نوديزي

 قلاو امج املع اهالمف سلدنال ل عجرو ةياورلاو عمجلا ىف غلابو

 ٠ ديحأ نب نيل دهف وبا لاق" هراثك مارا ةلافتخا! ىلذ !نلدف+ اذ انيندت !اندك
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 قارتحا موسي ملباسقو ماما , نم مهنج 6 ١
 قالطناو ىون نع مهدهقو امالظ نك مهب ىبسفن مه ابو

 قاثو ى. هب ىدقاف ىبصلاب ترفظ نإ اذ:دعب لهل ابو
 قارتسال ةبج ىلإ الك ب نوبي فيك نورديس

 لاقف ىروروملا هضراعف

 قالطناب ىوه اذا :راغي» ملو قارفلا روكبل ادغ اودعا
 قارتفا ليلد باكرلا عمجو مهدادعاب هانغرلا ملف

 ' قالفنإ لبق ربصلا هرهظاو مهليل ىف نيبلا ىوناو رسا
 قالتلا نسح قوشلا اذ ركذي هحبق ىلع قارفلا ميو
 قاس رش نع نيبلل ىشكاو لهبسلا كولس مهنع عطقاس
 ٠ قارعلا لهال ائيدح نوكد ةضرع قوللا "لون لعحأَر

 قايتشا موهغ ىجادن ليلو ىقارتحا .قربو ىريهفز دعرب

 قابطنا ىا سرالا قبط ىلع اهلبس نم, ضرالا قبطنتف
 قارتساب الو قارتسا ريغب ةبجو نم نوعيطتسي الف
 قارفلا تباذع مهنم ساو .ةئونف ىلع بيهبلا ىقبيو

 وبا قيرشلا دشنا روكذم رعاش ىيبطرقلا ةطيلب نب دعسالا -881-
 هسفنل دعسالا(1) نبا ىندشنا لاق ىاورملا نييلس نب دمحا ركب

 (1) مفر اذح
 ا



 مرح 090157. 96:

 « ه.د رفص ى. ىفوف ريتخمملا ئكر رظنلا قيقد“ليانسلا- مر ىارلا
 ءامسالا دارفأ .ء

 ىلع ناك روهشم ةير لها نس ىرلا ىلفاعلا رجاهم نب ضيفا -877-
 ىسلدنالا ىنشخلا ثراح نب ده هركذ بهذم ليجاو ةنسح ةفيرط

 : « خيرات ىف
 ىسيع نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع نب رخص نب(4]ةماّسأ -578-

 . ىنعو ملعلا بلط و لحر ثدح» ىطسقرس ىرجعلا بهبح نبا
 0 م مالإ ةنس سلدنالاب هتافو تاكو هب.

 نس نآكذ ةبطرق نكس مدقم رعاش ىنايجلا بيعش نب بلقا -879-

 ير دمحا نب ىلع دهن وبا ةركحذ هدعب نمو رصانلا نمحرلا دبغ ارعش

 ةرعش نمو. نيمدقملا ءارعشلا

 راطش ةعامج ئلوحو وهللا لس هيف تدصق موي بر

 راجعلا هيف نغت مل قينا رونلا نم طاسب ىلع انلزيف

 راون اهيوجتن .نكحالو .اهئارل  اذول ءامسلاك ةضور
 راكالا اهناك شيورعو أنو من ه4 - هيفا. سلع #4 ا

 نازي .نيتيي اهيف نحن ذا ضايرلا ... ( ٠

 هلوق فر نور» نب فسوي رمع ابا ضراعي ةرعش نمو ةيرماعلا ةلودلا ىف روهشم رعاش بيدا صاعلا وبا ىرورولا بلاغ نب ةيما|*]-880-
 قاحللا ىطب مالظلاب نك كلسر موي ايف نولحري ادغ
 قالا عيجتت مهيلع عرفاو قيرطلا دس ىفيع عمد انو

 (4) ع



 00 4 لفن 000 سوا 55. 55

 فرو سفخ لك دنع امهيديا ناعفري نيلس نب عيبرلا» ىنزنلا تيار
 ْش / * ةالصلا ىف

 عسا هيسأ نم
 رس 0 ثا زاهلا نع ىور ' ئيبلدنا ليلخلا نب عيصا -579-

 ظ .» مل[ ةنس تام ىثيلا ىيحي نب ىمحتو رسم نبا
 07 ةيلبشا لها نم مساقلا وبا ىمحللا عيصا نب دشار نب عيصضا(*]-875-
 ...قب للا دبع دمحم ىببا ىلع ةقفتف ناوريقلا لل لحر ثدححم هيقف

 يلج نيب دي نب ىلع. نسجلا.ىباو يزفنلا نيحرلا دبع ديز نبا
 ىديدحلا 9 عبس زاجمج ابو قلانه ايهريغ نمو أامهنم عمسو ىسباقلا
 0 حا 1 5 هنع .ديز ىبا نبال نامل غلاسرلاب ةئدحو
 53 30 م م٠0 نم ابيرق كلانه تامو

 .لاق) ةيلهبشا. لها نم بيدا رعاش نسعلا ونا ديس نب .عبصا .-قز4-
 سو كلذ نم ابيرق(4) امو ةثامعبراو نيسيخلا لبق هتيار (ىديمجلا

 ْ ,ملقلا ؛ قام نا ةرغش

 ّْ 7 قارطالو رانا ريارس ىكب .اذا نوبعلا كل مني لذم
 2 قام هلدت_مل عمد راطقو قطنم هنبي مل قطن بيرعب
 . قاروالو فحعجصلا روغث تكحهض هتابش عومد ثححس اذا رضن

 . قاوطال عضاوم وهسلا عضو ايبرلو ةينه ةايحلا ىديي
 « [”.ع ةنس ىفوت ىبطرق لصاف دهاز ىسوم نب كلم نب عيصا قة

 'ظفح ىن_ اماما ناك يدزا ىبطرف مساقلا وبا ديحم نب عبص) -876- ظ
4 

 ةهسسد هياصعا

 مهل نع



 [[ م (761. 55 2)

 « بيلك نب دمحا عس هئضق انركذ ىذلا وه اذه ملساو هيلا بسنن

 دعجلا نب نسحلا نب هللا دبع نب مياه نب زيزعلا دبع نب ملسا -511-

 وه ليقو نافع نب نيثع نب. وريع ىلوم ورمع نب دعجلا نب ملسإ نبا
 دبع نب دلخ نب هللا دبع نب دلخ نب مشاه نب زيزعلا دبع نب ملسا
 نب. ورم ئلؤش:ورمع نب نابا نب لسا نب دعجلا نب نسح نب هللا
 ةعايجلا أضف ىلو دعجلا انإ ىنكي ملعا هللأو جلصا اذهو نافع نب نيثع

 نوي" "نع اهيف ”ئور-ةلحر اهل“ تبناكو رتفاعلا :نمشترلا "كبح" سشلذنا لاب

 نيفدطلا(4 قاس ناطقا خرم ةزتبمما نا نوتوم نون لعل فيل
 ىباو:ىنزملا ورمع نب.ليغيسا نب ىبه# نب ليغفشا ميهاربا ىباو
 ىهحاص نذولا ىدازلا لماك نب رابجلا دبع نب نيهلس نب عقبرلا دم
 هلو ةريغو مكعلا دبع نب هللا دبع نب ده عمسو هلآ همحر ىعفاشلا

  ىنقخلا(9)نمحرلا دبع نب دعو دلخم نب قب نم سلدئالاب عايش

 ليي ةاورلا نم ةقث ةاضقلا نم الياج ناكو مطوجملو دهم نب مساقو

 نيقب عستل اعبرالل موي ليقو ثبسلا موي ىف تام ىيفاشلا يبهذم ل

 ' مشاه نب زيزعلا دبع نب مشاه دلخ ىبا وخآ وهو "19 ةنس بجر نم

 دبع ان لاق مزح نب ده وبا ربخا دعس نب دلخ مهتم ةعايج ةنعا ىور

 لاق لاق دنس "نا يلتنللا ليلك ين دصا | 0-اللا

 نب دمح“#و دلخ نب دمحأو ىضافلا مشاه نب”ريرعلا دبع نب ملسا ىل

 مساقو ىلباشلا'مالببلا ديف نب دييجو دلخأ نب ىف ا
 ملسا لاقو عفرو ضفخ لك دنع ةالصلا ى مهيديأ نوعفري ده نبا

 (4) رص (9) مالسلا 27
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 مغ 8861. 54. 35

 ىور 6 ةنس اهب تام ىسلدنا هيبا نع ىوري نيحلاضلا اهقفلا نم

 ا

 لالا مربج نب دم ىباربخأ .ةبايل. نب نيج ني بيو حاصو:نب بم هدع
 لاق ليلخ نب دمخا ىينربخا لاق ىنانكلا ةيأ١ نب نمحرلا دبع ان
 نب :نابا انا لاق ةبابل نب رمع نب دينا انا لاق دعس نب دلخ ان

 طق رظنا مل لوقي ةرم ريغ ريع نب ده تعمس دقو رانبد نب ىسيع
 نب ىسيع هيبا. نع ادج هب عفرو تولا تركذ ال نابا هجو كل
 ومي نا اوعد لاق بابش نبا نع كلم نع مساقلا نبا نع رانيد

 « ىارلاب 3 أوضرعت. اك

 دسأ همسأ نم

 عبصا نم عمسو لخر  نالوخ ىلوم ىسلدنا ثرحلا نبا دسا -868-

 * ىدشخلا ثراح نب ده هركذ ميدق ريكب نب ىهحيو جرفلا نبا
 ملسم ىبا نع ىور. ىسلدنا ىابسلا نمحرلا دبع نب دسا -569-

 نمحرلا دبع نعو ليذه ىلوس ىقشمدلا#) (1) بارهس نب لوحكم

 نب نمحرلا دبع ةراما ىن ةريبلا ةرروك اضق ىلو ىعازوالا ورمع نبأ

 « اضيا ىنشنما هلاق 5. ةنس ايح ناكو كلا دبع نب ماشه نب ةيوعم

 ملسا ةيسأ نم ك

 نب زيزعلا دبع نب ملسا ىضاقلا ,ىنب ديعس نب دمحا نب ملسا .-870-

 باتاك هلو ةلالجو ملع ثهب لها نم رعشو بدا دل نسحلا وبا مشاه

 ىكصوللاك سسلدنالاب نكولملا دنع بايرز ناكو بايرز ىاغا ىف قورعم

 قيارط هلو اهب ذفنو اهيف مدقتو هتعانص ى. زرب نيروهشملا نم ةريغو

 (4) ص
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 بودأ ةمسأ نم

 تي رغ نب ماشه ليقو مشاه نب قلاص نب مجلس نب بويا -3501-

 رململا 'ىب :يلاضا نبا اوس نب بويا 'ىبإ دمت لبا ابجلادبع نبا

 دبع ديز ىدآ نع فور (ئبطرق) ) ثدح“ ىسلبتا لاش وبا ىرفاغملا

 نب نزطم نت دمحأ: هنع قوز ىرذاعملا سمعا نب مههرب | نب نمحرلا

 *ي سءإ ةنيس اهب تافا ى.ملدن الك نمجرلا دبع

 . ةقتم "ف. نلدنالاب ناك ريصن نب ىسوم تخا نسا بويا -80-

 ةوجو تعمتجاف انزيم ليج نيد اوت نب ريزتلا دل لا

 ةرصحذ [(4) راشعنالل' نم اعباسو.اريما] :ةدعب بويا ميدقت .ىلع ليابقلا
 0 هميرأت ىف مكبعلا ندا نيوحرأل'ةبق

 دبا مإالا ةاس :ىفوت .ىبطرق هللا اذبع نب مكح .ند نيهلس نب تبويأ ه6

 2 قرا لماحخ._ىب روضنم..نب, رصنا ,نب ونيل ينب بوي | ت10

 0 د ديلا ورب رم سا كقو م. ةنس نيلانؤالا

 هلبق انركذ ئنلا ام امسالا ىف طغلاو ظفالا ى. قفتا امل صيخاتلا

 يل ع كوانفل

 نايا ةمسشإ نم“ :

 «ب ةرطف ْن ندي ىلا روش هلع فور .نيزما نب نار -505-

 « [ثالا/ ةئس ىفوت ىوذش رشبلا .نب. ديعس نب نمثع نب :نابا 000

 ىقفاغلا(2)ددأو نب ىجك<# نع ىوري رئيد نب. ىسيع نب نابا -501-

 (2(]1) بص



000 ْ 11 ْ 

 ا ا الاب ترتب ام اذا + هل امنه
 71 يأ ا هيلع . ؟اةهباذب لاقف

 1 05 قطز 001 قرير تنم ف
 -." اذرفا مكيزكذا نا" ىسفنت .سذاعل ىنئاو.عهيجلا برق .ىنشحويو

 - [ذلض ارجمح الودنع ىوهلا ربنيف اقبيز تيدبق ذا ىبلق ناك امون
 1 108 أها, طفيت انام اهيل نا ءول زينل ايات للتفا

 ' اةقكاولملا عنجتني_ملاع.ليلَج رعاشب ىلع وبا ناميلا نب سيرا -866-
 1 يفياعلا الاخ: ةدلب كلب هيشتفا دييش نب نساعوبا ةركذ مهيلع قفدي

 ١ هلي ىزااجستلا ىلع اغلا نال (1) ىندبشيلا نولوقبف نوزخا هبسنيو
 3 هلوق رادلا»ةفص .ى هل :نسعاسي اممو ربوخصلا رجحش دو , نوبشلا

 ..اليبللت يلي يل بيسر لو هنانز كرذا هنا لاقو ىديسحلا هدفنا
 0 راشيل الرا افص اهنم داكي قرد نم(#) راشبال ةحتقوم كل .
 1 000 3 ثنان رو ار يك تان 0

 + مجان

9 2 
 0 59 ةبيق# 0

 000 0 لا 11 ولا ل رن ع وع 9

 ."٠ .اريويوس ديس توب كلقعو 0 كلاوثا

 اهظبتالست 4 قوات غبر نجوا ديور اين ةةبلاتب“لاعاقلل

 'ااؤبت مدتم ئرجم نم جارد َ هدب نك : مجم ريثك هرعشوا

 039 ص 0ز(هر اذه" 500 ةلديفضا ا هم

 م - م دوو



 لولا (761: 78:54 )

 دودصلا دعب هلصو ددجي فلا سفنلا ىيت ام بيطاو

 ديرفلا نسحلاو رشنلا بيطب ىهزن حافعلا ةجراتو

 ديلولا ىبا.بيمظب ىل تلاقف ابيط كسلا تححسف اهل لوقا

 ليعمسا تيايا مدلقتا دقو ةءاكجلا ةذه ئف مسالا اذه عقو ادكه

 عفو دق وأ هدلو وا اذه.دلاو وها ىردا الف ىنانلا قحسإ نب ليعمسأ

 ْ « ملعا هللاو همسإ ليدبت ى .ظلعلا

 ىقهلا ىبح# نب قفج#/ نب خمس وبطرق: باجل نبا تتار ]هوو
 دع الخ نس سلدنالاب تام

 اضقلا ىلو ثدححم ىازلاب ليقو لاذلاب ناباقذ# نب قحسإ : هوس

 « نع ةئس اهب تامو ةلطيلطب ْ

 باتك هل ملاع ىرابخلا ىتيقلا. قس نب ةللس نب قعسإ(«رسووو-

 اهنوصحو سلدنال/ دالب نم ةير رابخا ىن ةريثك ازجا ىلء لمثعي

 « دمحا نب ىلع ده وبا ةركذ اهئارعشو اهئاهقفو (أابهبورحو) اهتالوو

 لها ىر روكذم ثدح» دييحلا دبع وبإ نمجحرلا دبع نب قحس] -587-

 0 « ["[+ ةئس نم ابيرق تام ةطسقرس

 بوقعي وبا ,ىئيللا ريثك نب ىبح# نب ىبعحي نب قعسإا هوو

 ةنس سلدنالاب تاس هيبا نع ىوري ىبطرق ثدححسم هللا دهب وخا

 ظ « 11

 سرا ةيسا نب
 نب دمحأ 0 روكذع رعاش بيدا سيئر مثيهلا نب :سيردا ب559-

 اهلوا انايبا دشنا هناو جرت



 ا أ 561.580

 نب ايل كلب وأ نعم ىلا هلا ىبإ طخارعي سرب
 0 دل 5

 ا ىبا نب نوحرلا دبع نب دمتم هللا دبع ييبا

 يبا ا نم ىرخلا خشن ىفو سوي نبإ نع رورسم نب مقفل

 قللخا وها قره 3 ةليطت ُ م رك بتاقلا ابا 1 ىلا
8 

 1 7 ”غعب

 0 #2 ةربغ ره مآ ةدسإلا يو
 كاسم يقف ماطلا اي ىنانكلا تيل زغ 18 نب كوسا -349-

 1 1 53 6 ا « ةرهغو ىفدصلا ىلع نا .ظفاحلا نع ىورب
 "ناسا ربا اعراجلا ىب نب دمحم نب ىسيع نب ليعتسإ .-ة30-

 00 0 نارا ثلا 3 ا ١ 0 ظ ظ « ميقف

 000 3 5 ملا ١ الك ب ةرس ى 1 نيدوسلا سيم

 0 5 طرقت * 7 * دمحأ نبأ
 بلآ / ا

 0 5 5 قل .٠ 7-0 1 ةاطيلطب ىفون ديقف ميهربأ نب تس -589-

 0000 0 ريم هركذ بيدا رعاش ىنانملا ليعيسا' نب قعسا .-855-
 ١ تبذأل لها نم تافبط هيف اسلجم زضح هل! هرابخا نم ركذو ةلسم

 وفاق م ةخاقن ةديبو ديلرلا ىباب ىتكي ليج ىتف مههلع لهدف
 .اهل ةيلحتلاب اهقحتسا نمل الل اهيدها ال لاقف اهيدهتسي ميلكو اهيف
 0 اناف اهتاه ىقانملا لاقف اهنساحتمل مظنلاو

 0١  قييدب لوقي اهناو اهأبا
 ١ دولخملا تافج ٍبيط .ركذي دودحلا درو ى نيعلا لاجم
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 دقو ةدوعن ظحاجلا' رحب نب ورمع ىلع ىار نس رسب اسوي انلخد لاق

 ريما عنضي امو لاقف هيلا لكوتللا 0 ىنا انسلاجم انذخا ايلف جلف

 ىف. نولوقت اس لاقف انيلع لبقا. مث لياس باعلو ليال قطبا نيدسولا

 ب رمت رخال قشلاو محا ام لاسلاب زرغ ول ايقدحا ناقش هل لج
 ةديصق نم اتايبا اندشنا م نونامثلا ةركيبأ اع“ رثك و ةبيفيل بابذلا

 نا ةديصقلا هذه ببس ناكو ذاعم وبا لاق ىئارحلا ملجم نب م

 2311011 زهاط نب هللا دبغ ىلع لخد' افوع

 هدشناف ةدهصقلا ةذه لجترا ةثا اومعزق 3

 نابرغملا هل لآ دقو ارط ناقرشلا هل ناد ىنذلا نباي

 ايسر ىعس كتجرحا دق اهتغلبو نينايثلا نإ

 نانسلا ثحن ةدعصلاك تنكو:انجتلا طاطتلاب يغلدبو

 (9)نادهلا نايجلا مه ىتيهو ئنفلا (4)عابر نم قتلدبو)

 نافع نم تقثو تابراقم نخب م اطهج ينم تدراقو

 يا م ةدانع ىرورلا نيبو يب تاعدأا

 نيج د زي ال“ عيمتسمل ىف عدت _ملو

 6 نعصملا ريسال ىلع هب ىنثاو هللا هب اوعدا

 ناتسبلا رارفصا لبق ى ةطو نم ايتنا ىباد ىئابرقف

 ا ل عل ولا سدا سام لبقو

 دواد نب 0 ب هللا دبع نب ليعمسا “ل [صوم 97 ليعمسأ(*)-ة48-

 نب ديعس وبأ لاق اذح ةليطن لها نم نورم وبا ى دصخبلا عفان نبا

 (2()1) د



 0 01 خا

 ٍ 1 كبس 1 5 0 2

0 
 0 اذهو لآق راخأل راش رذازتلاب ى 0

008 

 بلك ناك سودا اللا وأ يللا لماكملا
 مع مست

 ا ةفأرثكا ىلع يبا بانك افا" ازبخو ار ف رثكا
 1 يا 1 5 ةمسل !] ليخلو 0 # 2

 | ةغلا نم ىوتاحب داك عيرابلا ؟

 حو هلثم هباب ف فلوي مل زوهجللاو دوفملا» ا
 هيا رظ يعا ا يبا يؤم تحمل ل

 هثعبي هيلا تراس نأ 5 د . ا
 ٍه 3 0 نيش

 1 0 كلهن أ 3 0 5 5 2
 7 اةفيعد

 ا طارح ا 0

 - "ا ا انتل

 ١ ع ا 2 0
 هب

 عمير نب هللا دبع ء انا 1 0 >
3 
 : 3 5 م 001 11 0 2 :اقلا : 0 1. 2

 اعب . ل ان لاق ظ ل ليلا لع
 كد ب احر ا 86 28

 هير 5 سد انلأو هيأ نيس 1 7 | ايت انهم 0 53 5 ظ ةيلآر !أيه كافي 1. 5 قلنا نياق



 اا (861. 2.598

 هي وطقتا قرم نب مدربا هللا دبع ىباو شفخال نميلس نب ىلع نسملا
 ىباو ىرابفال نباب ىورعملا راشب نب مساقلا نب دهم ركب ىباو
 رفعج نب هللا دبع ده ىباو ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع نب ديحا رفعج

 مهريغو زرطملا دحاولا دبع نب دمحم دهازلا رمع ىباو هيوتسرد نبا
 ىلصولا ىفثملا نب يلع نب ديحا ىلعي ىبا نم عمس ناك هنا لهقو
 لادغبب ماقاو اننم رثكتساو اههيف عربف بدالك مولعو ةغللا ىلا هعبطد لا :

 1 جرخ . مث ةنس ني رشعو أسمخ

 ناكر رصانلا نمحرلا دبع مايا ىبف سو ةئسا ىف سلدنالا كل .لصوو

 فككولم__بنحا :نم لفملزلا دبع نب مكعلا ىصاعلا وبا ربمالا هيأ

 ىطظحو ل1 ةاقلتف هيلع اصرحو هب الاغتشا يهرثكتمإو ملعلل سلدنألا

 .. ىف هبغرو هيلا يتك دق وه هنا لاقيو هماركا ىف غلابو هيرقو ةدنع ْ

 ةغللا ملع ىف اساسا .ناكحو اني هملع رشذو ةبطرق نطوتساو هيلع دوفولا

 ةجسح ةوذخنتاو هيلع اولوَعَر هخم سانلا .دافتساف اهل انقتس اهبف امدقتم
 فلا. دقو نانقتالو طبضلاو دييقتلا ةياغ ىلع هبتك تناكو هلق اييف

 ةرثكحو هتياور ةعس' ىلع لدن ةروهشم ىهلاوت هب صتخا ىذلا 7 ُث

 . عمس ةغلو راعشاو رابخا ىلع لمعشي رداونلا ةايس اباتك الماو هفارشا

 للا دبع نب عهبرلا نب هللا دبع وبا. ميخم هنع اوثدحو تاعامج هن

 ,.ىور نمسو ديس نب نابا نب دمحإو هنع .ثدح نم رخآ هلعلو ىميهتلا
 بانك رصتخم بحاض ىوجتلا ئديبزلا نسحلا نب دهن ركب وبا هلع

 ىف اماسإ ذينيح ناكو وخنلا ىف جسضاولاو نييوجخلا رابخاو نيعلا

 هنم دافتساو هب صنخاو هيلا لايف ىلع ىلا لضف قرع نكالو بدال

 .نب مساقلا نب ليعتسا انإ لاقف هبسن نع ىلع ابا, ثلاس لاقو وهل ٌرقاو



0 #0 

 / ١ه مجدي : ىببط ذأ نابع نبأ مس افلا
 0 2 ناكني 7 سيمبا ةءامجو وابا 1 4 ميسر ىلوس
 ِخ ا م را يدفن
 رباه قوما روصخملا كيوم لبي لبق ف ل مس دايخ ٠ نكس مث

 ١ 3 مذاقلا ىلصولا (ركبا نب : مهاربلا ينم عم و ايلا م

 ا | نع عك هنا لاقوأ ملا دبغ نب روما هلآق 037 "دعب اهب
 م 2 2-4

 نب ليعتسا آن لاق. رمع قب ديس كا مساقلا وبا
 وللا هي ومان :

 ام . خم ىف نابعش ,نب .قعسا با تادكجب
 3- ان “ل137 3 5

 . ظ :. بت نايس ل جاتو نرد نب قاتخو ماس بلا

 1 0 هع هاد ا 1 8 ”"ةروغو ممحرلا دبع نبا

 01 ىزلاقلا ىلع وبإ متشاقلا نب ليعتسا -قق7-
بلطو .قارعلا لل ال ع ع راب

 ملعلا 

 75 ناني



 8 61. 71. هع

 دهم وبا هركحد ررهشس ميدق رعاش ىدانملا عسا نب ليعمسا -540-

 «رعش نسو دمحا نب ىلع

 هبلق ةبح كيطعي ىذلا كوخا امناو قيقشلا ونصلاب حال ابو

 اهب تامو سلدنالاب ثدح ةلطياط لها نم ةيما نب ليعمسأ -5414- ْ

 0 ا

 ىبسلدنا دمعم ونا يىبجالا ريد ليقو وشب نب ليعبسا -ة4و-

 ىبف سادنالاب ةالصلا ل راش نب ىسوعو يبدي نب ىبحت ةقبط

 صضبرلا ةربقمب نفدو هسأبأ ىف ىفوتو(ةذ )..جلا نب سرا دبع ةراسا

 ْ , * سضفوي نب ديعس وب| ةركذ ةبطرقب

 ناك روهقس فبيذا زرعاش ركب وبأ ليغيسا نب ردب نب ليعمسا -543-

 ىف .حرف نب(*) دمحا هل د.وا :دنع اريثا رصانلا نمحرلا دبع مابا 4

 دمحأ نب ىلع ده وبا هل دشناو ةريثك اراعشا قئادحلا .

 اخت اي مهوتلاب اوكشاو ىامالاب يار نسح ىجانا

 نفاع راسلقلا مييقيك يع سفح ور ةيلعلو وأذي ىسعت لا
 يارد ال نم هب نع ىرت قاض بوغلا رهظز ,ىوه. ضعمو

 ناسزلا نلعب دهبي. ال 0 ىئضقق ناو ئناسزلا بتكاذ؛: نلعب

 نفافكم ول ثرفلا وينوتوت دامك“ اما خادس ام قايم

 مساقلا وبا. مصعجلا ليعمسا نب هللا دبع نب لهس نب ليعمسا '-ة4ي-

 « اذه دعب هض ةيبشلا انركذ دقو سلم نا هركذ ةللطت لها نم

 نم ىرماعلا ىشرالا دهم وبإ ىلع نب نيحرلا دبع نب ليعمسا -548-

 نب دهم قحسا ابا عمس تايقّولا نبا فخحف نمو ىول نب رساع دلو



 55 ع لا م دس 6

 لاعبا هلاقلا ىملسالل (دهحا نبا ليعيش 857-

 .. 000 نر بنجل ولا تدع ميقف دري ناب فرعي

 هدرا و نب دنقلا نب لبختتا) دهم
 ا زاب يراعاوز نع ةزاقؤاددلا كل نبسةنزام
 1و ااه الس يحبس ىعما نا السم لدكو ةتامستف
 لذ عني ةياجببا ثتدحتلا قدلا دبع دوب( يلا

 سعب ”ئن(ة) ”٠ لاق دنع قيئدحؤو باب اي هلم زي مل
 ١ ةيسرم ىلبق نم غلاياب# ةربد ىلع ارق هنا هللا همحر

 ف كل هتيده .:. لذه مص اياب ةنما هغارف دعب لاق مم ظ

 بج تتهم
 1 #8 ع ا ينيشاقاو"

 8 .(رهقلا نم ان 8 صنم 1 3

 م لا ساقط كو لاقا#
07 

3 
 يب

 ؟ هدا“ 1 004 0 ولا

4 
4 29 

 04 تتطترول ناغسدسم م87: لقت نزلا" #



 ا (161.-51 م. 51

 ركب اربازا ىرازسلا كنوع امهثلثف ىعفو ى. كاونص
 ركشلابو دمحلاب كلصا ىغتبا .ىتنلا كايقلف : لم

 ىرلا رح دس_ ىف ةليوط_ةديصق نم دمح( نت ىلء تبكي قبآ مل ةديإو
 وبا:لاق ذيتعلا ةلود ردزو ىسيفلا مثح نب ديعس نب مكح ى صاعلا

 ب اهايإ "دشنب هةعوسو مزج نب 1 ْ

 7 اس دنع لاول صقن مودي ا ءانف الا -

 .اهلامج لاعتترا موي اهلامجا تيعيص نكالو لمج تليجا دق.

 ىبطرق قحبسإ وبا 0ع ميهربأ نب ىدع# نب ميهربأ -859-

 1 يا هيقف :

 خد ديب ىقذوت نوم هيقو ىقلاملا ةفيلخ 57 نييلس ن ميهربا -533-

 يفدو ةقلام ىلا 7تيبات يف" قيس نإ. فيس زها منير ف هللا

 ١ ا ظ
 زي بن نبدأ

 بناكلا ند زولا ديلولا وبا بيبح نب رماع نب دي ىب ليعيسيأ# - هس

 لضفب .هلوقن ريثك رعش هلو ةساد ر ذو نيدالا ىف مدق هيد الو هل ةيليبشان.

 هيف "5 رعش نمو عدبو ملا لصف دكر أب دك هي دقو 4

 ردم نم ىوطام رشخد نكاتاو ةرشمد نع ىرثلا "هر فس لو رشبا 98

 ةرهز ةياعر ىلع ىنويهعلا لفغ  لقعم و ذم نم أنضم ال

 ةرس َْى ةيارشس نم ناك ا ديفا ةساتك عهبرلا ضف

 ةرد س ن٠ يلم ردو هيف ةلويذ باححسلا بس ام دعب نم

 . ةزبخو ربنلا ةرظفم نسج نما ىرت ام عيادب راذال ركشاو :
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 لها نم قحعسا وبا ىن :اسغلا دمحا نب مام نب (1]مههربا(*) 7

 .« ةريغو ئفدصلا ىلع:ىبا ظفاحلا نع ىوري ةلالج ثيب لها نم ةبرملا

 . ناكو طورشلا 'بتكي ناك ىردبعلا ديلولا ىبأ نب (2) ميدربا -898-

 قفوت قحعسا ابا ىببكب ةدسه هتبحاص ءاحخذلا لها نم ابناك ابيدا

 + ةيامعبراو نينامثلا دعب
 : قدويصا! ديعس نب ميركلا دبع نب فلخ نس نوره نب مههربأ -890-

 نم عيس قيحسا ابا ىنكي دهازلاب فرعي ةذنوبشا لها .نم ربدربلا نم

 قبلا ةركحذ أامهرهغو عمبصأ ند مسأقو نهيا نب كاملاردبع نب دمع“

 ةنين .نيعبزا. ملعلا بلط ىف ةبطرقب ماقا هذا تثدح لاقو ىضرفلا
  ئنريخا.لاق با. ةنس ىفوت ىور اميف ةقث بدك امل اطباص ناكو

 محازم نب ماهاربا نب دمحا نب مزلق نب ديزي نب ميهاربا -350-

 ايلرادبعيب اب ونجم عيبتف لحر ىسلن]: قيرعلا دبع .نن ريع وم
 د - اا سلدنالاب تاسو

 .وبأ ىنبطلا ىهيمتلا نيسحلا سس لاي نب ىديحك# نب ميد ردا .-351-

 وبا ىنربخا ةلالجو ملعو بدا" تيب لها نس رعاش بيدا ربزولا ركب
 ٠ نسعلا قنا نع ةرمغو ةبججن نب فلخ نب ىعي نب ةبجنن نسعلا

 . ىددع تاب لاق ذمحا نإ ىلع ده ىفأ وع جرش نيد نب مسمر

ةرلطم ةليل ى. .نيسحلا نب دهم نب وصقل نبا مههربا رب وبا
 /تيعدتساف 

 + نيييبلا نذهب هللا“ :دابز ١ نب كاملا دبع نورد ابا همع نبأ

 (2()1) رخوم



 الل ' 061.707:

 ىبا نباب بفورعملا ديمعلا دع نب نمحرلا دبع نب نمثع هنع ىور

 ىبرشت نب دمحم نب نيرش نسطتلا قا نع دجاوأ روغ قرشا دا
 قابكلا ان لاق ةزاجا مزح نب دمحا نب 'نلد ده وبا ظفاخلا انا:لاق#
 نب نمنع ان لاق دعس نب دلخ ان لاق ليلخ نب اذنحا فربخا لآقر

 قتثوس“لاق»افؤوص“ىاكو كير“ ىبا نب“ ديدخا ديم قب نسترلا 6
 نتا ىنعي وريع نب ديحا ان لاق ىطسقرسلا رصن نب ميهربا قعسا وبا

 قاني ىنانللا ١ تعملتف عم ةنس تجج بهو. نبا: لاق“لاق حوشلا»

 ةلس ىبدا نب. زيزعلا دبعو :شنا..نب نلم“الا نتانلا ىتفي"ال ةنيدجلاوب
 ظيغي نا دارا "ةصاخ ديز نب: نسعلا ىار نء كلذ ناكو دلخ لاق

 فا نيا نال تيذ .ىبا نب ةردغلا نب .نمحرلا دبع نب دم كلذبا
 زوجلاد روصضنلا قدي نيب هترضع# ديز. ىبا نب نسما فصو: بيذ
 سنا نب كامو: بهذ ىبا نبا نامزلا كلذ ى نورعبلا ناكو
 - نبأ ناك 'ناظلسلا دنع 'اوعينجا اذا .اوناك ةديدملا.ءالع نم امهربغو
 ناتك ى ئدينحلاركاذو صفي نم لواو: لست نم لوا تفذ؛ وبا
 قذلاو مسالا اذ» نطظا'اناو لاق م هلبق ىذلاو اذه رصن نب ميهربا

 معا ةللاو :قرخالا نكشف نيتدلبلا ىدحا نم ناك هلعلو ادعاو هلبق

 ويدعم نب نمخزلا-دبع مساقلا ىبا ىضاقلا خيش طخ نم تلقنو

 د تو
 عمال .ةخس ةطسقرسب فوت ىبطرق ىدنمجلا رصن نب ميهردأ -598-

 * ملعا هللاو ئديمعلا هنظ ام فقكاذوا 2

 نسلدنالا روغث نم ةطسقرس ىضاق لهس نب نوره نب ميهربا' -890-

 « م95 ةنم اهب تاس ثدح# ههقف



 م1

 5 داق دعا وع <ءأ رفعج وياو ايدل

 ١ ع ص "ىتا ظاجلا نع طوقا دولا نستعلا ل نع هلا
 ال ةمالا ا اق سا اا و 0-0

 اجيوعاسم

 وا
 ا

 تا أ مف
34 

 ب ا ]ملغ ا 9لتر للارض رولز

غاضالاب .دقفت ىسلدنا هنا لاقو
 1 هير ىلا باجتم نم ر

 لق هباححصأ
 0 يا دمحلا

4 3 

1 0 
هيا

نم مدربا 
تيك 

5 ا هلام 
 

ني نيا تس
عل -- نأ دما نب 
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 قا هيلا طيس بال « 6 1 دس
 77 كب 7 يم ما هع م ثول

 58 دقن ىرطرقلا رن نب معربا هلق
 21 تيب را : 2 رى
 اهم «ن هيفي 6-5 94 رزكف 7 0

 6 قا وبإ  قطسقرتسلا ربت نب ماريا . تدم
 3 دو كح د دبع نب ددتو حر راسا ب ىرمع

 يا 1 1 1 ني 2 _ هلق ع انآ هيلع

 ل )فتي سام 20 77 لا ىلا يوما : د رثلا ١1 : 0 يي
 م 1 يباع , 7 53 مه

+ 
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 ىديح ضرقتسمو ىرب ضرقم لهف ايفعتت تدهع ام سنا دهعفو

 ىدو ل لييجلا ردعلا ىف تفاات :قياع كربل دهع نع (قاع) نا

 « [1 ةنس ةيسا وبا ىفوق

 نس ىرغل رعاش بيدإ قعسإ وبإ ىرضعلا نع نب منهداربا -قاق-

 « |[ ةدس ىقوت ءاكذلاو ةفرعملا لها

 ةف ىسيقلا نارمع نت ديزي نب لاله نب مسأق نب: ميهرتا' -307-

 ىدبحت نب ىبحي نم نلدتالاب عمس حالضو ربخا روكذم ثدحع»م

 :زيهزو ىابسلا سياطوو ديعس نبا نون "نم مشا لعزر ع

 كلذ نوكحي نأ هبشيو ىسلدنا اس.ظف نا لاقبو ةماثلا ىب ان 2

 ظ * 2 ةركذ

 ثدحو سلدنال/ لخذ :برغملا نم ىسابارطالا مساق نب مهرب تق 8

 ُ قدك ةتخآ نبآ هنع ىور م87 .ةنس سلدن الاب بكتداسو دابع نب

 * مزح نب دمحأ نب ىلع ده وبإ ةنغ قوز اهب

 نب 1 قحعسأ وبا ى و ليمخ نس + ند ميهربا ت8549-

مب مكحلا .دبغ نب هللا دبع نب ده عمسو للحر ةيمآ
 :هللا دبع ده ابآو رص

 مجرو 0 دعو قارعلاب ا رع يسع ل

 بيعش نب دمحأ ( نمحرلا دبع دبع وبأ هنع ى ءور اهب ثدحبف رصم كلل

 ناك لاقو سنود نب ديعس وبإ هنم عمسو قوص وه لاقو .فاسلا

 ىت ىفاوقلا تانكي 5 ورع نب ديحاأ ردم ا نع كثاددحو ةئذ

 هتع ثادحو يوحعذلا ني ىلع نسحلا] وبا هنق ةاور را ريع

 نم ةريغو ةعانقلا سس 1 ىشرقلا ةبوعس نب ده ركب وبإ

 55 ف ىنطقرادلا نسلا وبا ظفاحعلا ةركذو ايندلا ىبأ نبا بشك

527 ٍ 0 



 م4 (801. 69 ؟. 70 5)

 نيفس نب دي“ ربا هيف لاق دقو (ليامشلا بانك هطفنف هيلع ةارذ

 ظ ظ اهلوا ةعطق هللا همحر

 .بجي مس لك ىأ اقح. هل نإ.ةانضقلا ىضاقب ررتنا

 ْ نسلا وبا هيلا بتك ةغالبلا .عاونا ى افرصتم اغيلب هنع هللا افع ناكو

 للا همحر ياحلا نبأ

 ١ ندصاو قكابضز ىف درواو اباد ىلرقمب نالع ف برضا تلز اس

 0 ارصقم ثناف. ىوكش دز لوقاو ةمالم لهطي نس. رذعا مىهلاف)

 هعجارف

 روز ءافولا ىمح“ سهبتسي نا رجعت ةدايسلاو ىباي رحتفلا

 ردغت ال ةميشو ءافولا قدص .ةحارل قيدصلا ثفن نا ىدلو
 رعت ال ةدهعو ءانسلا نيع ةمالم عمسف ىضرت نا .فكيلعو

 ىقابرقلا نيانءلا ريق ديلا نشكو
 .ه

 هقالطلاو رشبلا ىف كيكحي ىدالم اي مويلا ىرت :اشا

 هقارف فلا نم :بيقار ١ بلق .لشم يئري :ربجملاو
 هقاط هنع ربصلا ىلع لام ىنا هيلا ىشمب نقناف

 © هب اجاف
 هقالم .ىلع  ىنا 2000 رادب ىبيتشن امل .ئدنع

 هقادصلا ىلع البلد دجتت ىدهع قدص ثيش اهب ربخاف

 هقاعل هيار .نم زجدعي ءافتحا ىذ ىار. كلن نكتتاو

 قاسم ىلا ولما ردي ... نع مرا طلاسم ايا ج ةأييس

 روكذملا ىقابرقلا سابعلا ىبا.لس بتكو(*)

 دعب ٍيلع:انللا ميكجتت لهست ةميرع. عازنلل .ىدنعو تبدك
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 ائيحاص قزتفلا ى قاما لك هارتعنال قاوسالل و عيب ول" ةلثم طق تنار

 ميظع لفخ# ىف موي تاذ ىفلسلا رضح .لاق ىسا وبا ثدعدملا

 دحا نكي ماو سلجمملا صغ ذقو يناف اهلها ضعب دنع ةيرددكسالاب

 ردصلا هل ىلخا لود الف نضاح هو هب .دزعقللا سلجملا زدص“:_ظافتي ١

 دنع دعق دق ةءاتلا ةفرعلا هل تذاك نيم هعبلط صعب ىلا رظنو دعقف نب .

 هيلا ناشاف هنن هب قدا تلاطلا كلذ ناك نم ردنسلا' يأ از لاعنلا'

 : لاقو

 ل'مكلا ريغب ردصلا نس روخ لاعتلا فصب ضراو اذيس نك
 لاعتلا ه(1)ردص ندصلا»:نلاذ تريص لاء الذ "تردنصت ناف

 « ةنامسمخو نيعستلا ذودح ىإ هللا دبع نب مهربا 6

 ةيسنلب لكس مسقلبلا دمنعلا دبع ربا تمصلا دبع نب مههرنا "تقلق

 ' أسوق تفضي ةرذش نيف روهشس رغاش اهلها نم هنظاو

 يمحو ملاوي ف« ىلا ءاوتال مهنيف سلجا كن ثيج ام ١ذإ سانا

 دولا ىوس :مهنم ساي مل اودعو ناو نهماقنتا دلعؤلا ناك اوبصع !ذ|

 دبهعلا ىف كلذك ادد 508 5 مهوانغ ادعوا ىق“'قاوغلا ءانغ

 ئور ىقشو ىعالكلا ىدابزلا طابسا نب ءسخ دع” نب مههربا -ةاؤح

 دبع نب دمحم ريسالا هاب ليالي ل

 « الضاف نأ ؟و: نيتياشو نيعبسلا ركدن 1 نمجرلا

 وعاش بنلذإا اوقف ةيسرمب ىضاقلا هيما ونا , ماصع ّس 0 ,رإ -313-

 ةركس نب ىلع :ىب ىضافلا "نع ىورب) ةرازاز ةلالجا حيز :* لها نم

 (2)4: 3: « شفيع ةطخل» د: ىقلاو كفلوفلا طخ !(ذ كم
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 ., اسزحا ناك دق لهجلا عابتإف نذا ةلذ هينجا وا زم هسرغاا(«)

 , طإساو ةايح ىيحي مل نيح ابك اهيناف باك ىلعلا دج تلق ناف
 .اهظعل سوفنلا ى. ةوفظع ولو مهناص ةونأص ملعلا لها نا ولو

 امهجبمت تح عامطالاب, ةاهح» اوسندو نابف ةرناها نكالو

 2 قزفحف اهديب كيتكا نا ىلع .تنكو اهلياق لل اهدنس ناكو

 ' رقع قر هللا هيحر ىفلبلا ظفادلا راص ال لاق اضيا ىندشناو رفسلا
 اندشنا ةداملا

 انيعبس ىريع نم غلبا نا تعرعرت ذا وجرا تنك ام

 "ا ردع نم تير ولمت داق ىيرل .همجلا» نال
 : ظ ْ اندشنإ ةياملا براق املو

 هنف ريخ مهو ثيدحلا لها نم انا

 ةثام نزوجا نأ وجراو نيعست تزج

 ١ افدخنا ةياملا زواج املو
- 

 رضاح ىنهد هللا دمدعدف يدمو ىبابش ناب نا انا

 ران يولع ندصغ اربك ىفظعا لرفجو تيففخ ىنيلو

 ةوزاجاف ماشلاو قارعلا لها ىثدح عيمج زاجخسإو اههلع نيدراولا نغو

 ةدهشل تناك ةيراج طخ: ابونكم تازاجالا ةلمج ىف ةدنع ثيبار

 ىببا انيحاصل ريخدت نا اهنم ليس اهلف اهبلع ارقد نم ةعمسا اهل بعكت
 دعي هبقعب ةدهش نيبو (هانرزاجيتسالا لاوس انتيراج كيك قوس

 ام ظحنإ ةدهشي تبنكو كالذ' ييعص ابنم ليس اي اهتيراج لايكا
 ظ 3

 3ك مى 7 1 11 باكيت يح 0 .٠ يدعم 03

 ا و يوت ين نع يسرا يا ا ا ع تاهت ا وبا
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 « [417 ةنس ىبفوت ةريغو ةرسم نب بهو نم ممس ءارهزلا عماج.

 ىسلدتا كثدعفم ةرتش .لاقزو 5--تب نبا ةللا دبع نب معربا" .-1[85-

 « دنع مدقا وه نم نعو ىنالقسفلا ةبينق نب :نسملا'نب ذي 'نغ كيج
 روع نب دمحا نب بوقعد نب ميهزبا ىب هللا دبغ ند ميهربا -819-

 دز تبث. ةقث تدم انبخاتع ىقدلبلا م ىراضنالا قعسر وبا

 ماقاف قرشا لح لِحَر مث هريغو ةمعغلا نب .نسعلا ىبا نع ةوشلبب

 تتكو ةاس نيرشع نم اون ئغاسلا ظفاحلا ةسردم ىف ةيزدتكسالاب

 لاجرلاب اللاع ناكو دحا بتكي مل اس. ىفلسلا رهإطلا ىبا ظفامإ نع.

 ايش سلدن الاب اهب ناك تلا هته سار يغي مل اهندلا "نم 'اللقعم

 نغ هسائفكاز هلا ووهارؤبولا لم طيوتم ءذم يروم هت كرمك

 نابخلالا اةريطدخيون ندقلتي ناكر ناينالا ءادنا نع هوارتأو .نانأقلا

 امحدجا لذلا ىقوم نع الجر" اوار :ايذاو ضابقنأ كوف ىل نولوقز

 ظ امركا سفنلا ةزع هتمزكا نمو مهدنع ناه مهاناد نم سانلا ىرت

 امعدم هانضزا ثيقال نم لك الو ىزفتسي ىل حال فرب لك امو

 امنغم ةنايصلا دععا لذلا نع ابذاج ئضرعب زخم :ثلؤ اسو'

 ايظلا لمتعتت رك نسفن نكالو ىرا دق تلق دروم اذه ليق اذا

 اندم هرثا ىفكح تلقا :كنبا: مل رمال ئتتاف:اس' اذ ىاو

 اهتسلو اله هعبتأ مل لاس نا هثلبق' ارفع اج“ نإ دنكالو

 امركت نضرمل ؟زفاو الثا مل اذا ةزدبك ظوطح نع ىوطخ نينقاو#١

 أمسذس ريدلاب ىقلتا ناو اساع كحاضا نا ئسفن نركاو

 املوا مد ىدعلا لاوقا :ةفاخم اهتيشي دق :اسن سعب نع ابهنهنا

 اهل ل ةتريص عفط ..... انك ناك نا ملتا قدح ننقا عل



 نانو 250 ١

 1 * 5 يم يع مع هنن ] .7 68 9 06 ١

 هك لاب تعا : اب ٠ . .٠

 مورس يرد دابر - |١ ىدحب شيرف ل ةعورإ نب ميهربا -500-

ئس ةبقيرفاب ننام ديم 50 نيا يدع
 يت 0 دايعبم وتلا ةركذ 6 ة

ورب ىربيل قحساإ ونا ىلهابلا بسوش نب ميههربا -506-
 ١ 2-0 نع ى

0 ةبس ىسلدنإلاب تان ىئيللا ىبح نبا
 ملا رس | »م 08

 0 دمجدلا دبع : لأ" عمس ىب مطرف نقحسا د ركاش نب مهربا -501-

ف نب دي رشم نب ىبع# نب ديحا نبا
 - .٠ صالات ٍزيزعلا دبع نب ى

 0  لاقو هيلع ىنثاو رهلا ثيع ىب روغ وبا هلع ثدح زيزعلا دبع نب ملسا

 0 كتربف لااا, نم ةردصع ى"دحإ اك ناو انيد الضاف الجر ناك
- 

 1 ل باو نم نب هللا دبع دي“ ابا ارتب 4 0:7 وه نوكي نا

 0 ىبا 31 0 1 انعم 0 12 تام 7 0 ف

 | ديما فرع ذه هلا همر دول يب ليس ني باق ب يلع
 ١  «ه« ربلا

 1 0 نع ةجعنا لها ,نم ىوجفسا ىنار ءيلا قىسيع ب مههردأ -508-

يمالا مايا ف تاب ىبتعلا دينخا 5 لييع
دبع ب ديحلا 1 هللا دبع رو

 0 1 

 00 وعم نب نمحرلا دبع نب ماهم نا" مكعلا نب نمحرلا

 هلام سلدن الأب مكلا نب 5 نب كاملا دبع

 نيوتن نمت لس لستم 'نبت .مطاح» نب ”ىسيع نب مقهربا 30و
 قروصلا طخب ذك عامسو ةاحر هل تدعم قوشأ ابا ىنكي ىسلدتا

 1 نوم لوقا دوف ٌتالثخال افنأ ترك دقو ل 5 دس سف

 قر ىةفب ناك قوعسا وبا ىسسفتلا نمحرلا دبع نب ميهربا -310-



 1 (101.-677. ه5 مر

 ل ةريزجلاب ىتاي ناكو هيلع ايثغم رخي ىمح كلذك لازي الو

 هصقن انزو وا اذدع هل ىمس اذاف هشواسيف ةهكافلا عهبي ىذلا كا

 نمف ةدهب بحا ام راتحي هنا طرش ىلع نزولا وا ددعلا تكلذ نم

 لزغتي نسح هلك هنإ ىلع ةرعش نم ناسيا

 اهاركاب نيعلا ةارقاي اهانماي سفنلا ةهزن اي
 اهارت ىتلاح ةذهو الها كابضر . + . .-. . . 0

 اهاخا اي سفنلا قمر ى ةايا اي لضفلا كردتساف(*)

 اهاوث ةرمت نم تفعو افطغ تذلو ابلق توسف

 لاق ابيفو ةنس م[ نبا ودو أبهنم لاوش نم .نيقب عبرال جالب ةكس يفوت

 هنس ني ايثو ىدحأ نبال هنسب وأ ءاذغ وأ سنا ىنا

 هنسر ةابدط رج املاطو ىرما ليذ هب بيلا صلق

 هنسح ىرخاو نيعلا نحست ةنيس هب وطخمت ةرات

 مورا وزغ ىف دهشتسا ثدعسس ىسلدنا دواد نب ممهربا -805-

 ْ ه« مزال ةنس سلدنالاب

 نوفحس باعيصإ نم ئسلدنا قعسا ىبإ(4)ناّبز ىب معربا -504-

 كلذك ةار وا هفحدض ةنظاو اهقفلا ى نيفلولا دعب ةركذ مال ةنس تام

 اذهان نكذ دقو ربغو ةدج لا تسن زاب ىبي ده ىب مههراا وه امنا

 تئاحبصا لت نزفيلا7 وفي كان .ةيسلا مذه ىفو ةمجرتلا كوا ىف

 ضعب ىف هتيار دق ىنا ىلع ىورعم ريغ نابز ىب مهرباو نونعس

 « ملعا هللأو د سنوي نبا خيرات نم عسنلا



 261. انزل 1.
 ااا

 « 014 يئس سادنالاب نام رسب هخبأ هع ىوري(1!ى اش ذب دش

 نب ىبججل نع هعورد اضيا ىريبل ىمجبلا دالخ يبا مههردأ -800-

 ١ اهدحا نوب ريدم ناشي فلا ىثمللا ىو

 نيذلا ةعيسلا ع أهدو يح نم مهمسو لخو امهالككو ر تالا دعب

 مع + ةغيسلا رياسو' لوخحس ةامر نم داو ثتقو ف. 1 ”ةريبلا ىف و !ةييفانلا

 بيعش نإ ميهربأو ىقفاغلا رمنلا ند ديعسو نأ ذانحلا و نبا

 وبا ككل 0 عهبرلا ىبا نب نمو. نبي دهيحاو رن نإ! نويل
 1 مفلا نب ديلولا

 0 ه9 ْ هيك د
 00 نس 9 00 نبك لقفرعد قا ودأ ةريخ 0 مهرب -01-

 مهلا ىف ةرعش نم درواو ةآسسا نس رماغو داو ةيليمشا ءا 7

 ْ امدح لا ف سا ل 5 :[ فتش 2 ىف

 ا ا كضهاوفلا ةعاجأ لاثمي وعلا ,سمش هنن ثبعدح

 اك قرماش نأ دحدض 0 قرعلاو اهدقف ىكبي كثيغلاف

 0 0 1 لان نوزحل اندرو انظنوفت 7-2 دعزلاو

 3 جاقتعلا قعسا وبا جا قت لا ءافبع« لت 7 نب) مهربا -509-
 رذثك قرعظوب ءاجهلا ا ماج نوشلا ان 00 زرجم ميدو رهشسا رعاش

 ناد دذأ هع ىخايشا ضعب نىنربخأ ةعيفر. ةوه هل تناكو عارم

 ' صب التاق والك رثكا وب هنطو ثناك ىهو راد ةريزج نف جر
 نيب راص اذا ناكف هدحو ةريزجلا نم برقت .ىفلا لاجدلا كلت

 : توصلا هبيجدف هسنن ىتعبي تومت ميهربأ اي هثوص ىلءاب ىدان نيلبج

(4) 5 



 كلا (761. 67+87

 ىتةسبلا نع ةدشنا هنا ر2عذو ىرذعلا

 ىراجلا مهردلا اذه رخا نهلاو هب تقطن 2 رخآ نانلا
 ىرانلاو مهلا نيد باقلا بذعم أرقتفم ن نا ايمي ءرأأو

 ثدحو ةيليبشا لخدو نسلدنالا مدق ىلصوملا ركب نب مهاربا -495- 

 ىفرا#ا نيسحلا نب دمحا نب نيسعلا ىب دمحم يردفلا نجا نعراهب

 بضوم نبا نع دحاو زهغ هن انا نيكوزتملاو ا قى ةبابكط لمرلا '

 نمحرلا دبع نب ليعمسا ىلع ةتارق لاق ربلا دبع نب رمع ئبا نع

 ا وع ل يهل ىبأ نع ركب نب مهاربا نع ىشرقلا

 * 145 ةتس ىفول ةيقف ىريبلالا. نارؤع نب .لذبا ب مهاربا -494-

 لل هبسنب لييح نب ىسوم نب ميهربا هلعلو ةديبع نب ةبث نب ريع نع

 + هللا اش نا اذه انعب ةركذ ىتايو ةدج

 فو :ىعفملا# تدعك نب ماس نب مصاع نب نيسح نب ممر -497-

 ىسهع نيسح لدب 00 ما 2اس رخإ 1

 « [ه0 ةنس ى اهب كازا را

 نا حاضو نب ذييخ رم ميبسلب ىوبطرف نكد لمد نا مههربا -1408- ,

 « م9 ةنس سلدنالاب

 ىنوللا ىحي نب ىبح# نع ىوري ىومالا دلخ نب مههربا -499-
26 



 1 ' ا 61

 ل ب ب لدا 50 قدعسإ وبا يل نب دمحا نب د -488-

 1 ع ةرهغو ده نب مديل اغلا وبا هنع ىوز ةلالجو

 0 2 < (ةروغف ىجابلا دبلولا ىب أ نع ىورد)

 0 د رعاش ليولاب ره ىنسملا كول سيردا نب مهاربا -489-

 00 0 ءوصخللا م 0 ناك 0 سعب 0 نسح

 ١ عا هبل طحاس يزر نب ىلخ يب 8 000 دووم اهب حد

 اا وا اهلوا ةريغ اهجر» ىف وجسيبو
 0-52 ,ىسفن بيذت ف ىندبلل

 (.٠ يتلط ىلع جدلا ١ تايب الو.

 .. نن"بيوذك هل قداص' دول ىتان اهناف بتاثداحلا نويد اما

 بأ ةييطلاب عبط ! ا لا ىلواب هديك ىرغس . نيبلاو

 أهنمو

 1 0 "دكا ةد 25 د مهطم ايازرلا ىنا تدقيا

 ايست لو ىركن نرجو  ملاس ضرع تادال نه..؛اناف

 ل عمس انيدسمب . رباج نس قحتسا نه مهاربا -490-

 0 * ع اننا ةقس »9 تام ىسلدنا عياصلا رات

 47 ا 97 نب د رقع نبع كلملا دبع نبا نانا نب مهاربا -491-

 نع ء سنوي نع ةيعسوبا هركذ ردع نبا ذنع فوز ىسلدلا نمثع ابا

 ظ .دمحأ : نبا: ليلخلا ( نع فوز ةيدغلا قدس وبا نيبا نب ميهاربا . هنا 99-

 1 : م واطول ع قوز قريبزلا دحاولا دا سستم ىدشبلا
5-95 3 
 ب ب

0 25 
1 ١ 0 

 ,(4) يسرد



 51 عقال ه0

 فلتةتمب نيتين مل:ةلما ىف كلسفب انءامَجا ناك ول

 نباب فرعي ىساقلا وبا ىرهزلا يركز نب دي نب ميهاربا . -485-
 . باتكحب ىئددزلا نسعلا نب ديح* ركب ىبا نغ ثدح ىليافالا

 بيباذالا ملع ف اردضتم :نأكو هنع مساقلا نب ليدفسا ىلع 0 رداوغلا

 رلصحتب طلت رصلاو بم مم ناكر هللا هبت ىلقش ذل
 ' ىزاعم 0 بانتك هلو اميل 0 ةغالبلا ماسقأو رخشلا قاف

2 5 ةدابز 8 . كاملا دنع نورد وبا مع قرغملاب ثدحو
 ىيذيلا لآ ىلع 

 ن: بياهولا دبع ةريقملا 1 0 الملا باطلا كلل يوغللا ىنبطلا

 مههربأ َن أيهم نورد وبا 31 هع م اثدح نايسلدتالا مزح ن ند ديحأ _

 بدال“ 0 م اةكويش ناك لاق ىرهزلا ىشرقلا ايركز نب ده نبا

 ةمالع كلاذ نا ءاحو :داضب هياع بنتك اذا ىفرعلا نا نولاعتي ٠

 لجأت نرخ عمضوف اصقن "7 لح ةيلع 7 مون اليل َفركا ةكصأ)

 ةمالع نك 10 نود ةدوديم - اجخ هيلع ناك اذآو َح ربوحص نزند ىلع

 فرع" صنن لدول مات 0 لوالد 0 عدضو ذأ مهقس هقس قرا ا

 عر نأ يأ ةبض اضدا١ قرشا لذ ىمسيو فرعلا ,لالتولم نع

 « عم ةنس وفوق اهب لفقت: ةبصلا نإ انك ةارقل هجهي ال اوي له

 قوت ظفاح هيف ىجبطرق ةادحلا نب ين نب دويحأ نب مهاربا -180-

 : يال هس

 دعس ىذا نبا ىناعبشلا ندقت نإ ذاعم نب دمحا نب مهاربا -487-

 ةخئلا اهيف نيتئامو اهنه ئه سلدن الاب ثدح هبأد ن روكذإما ذاعم ني

» 



 4 (161. 66 66 ١

 حالصر 00 ىسلدنا ىنشخلا مالسلا ديع نب دهتو سانضو
 روكا مساق ١ نب هاربا ىخا نبا هنظاو ا هع سلدن الاب تام

 « اذه دعي

 يع بيطغلا مكاحلا قوس ودا قرشلا 1 نب ةماربا يول 4-

 اسهيزو اليلج اهيقف ناك ةيليبشا داوس نم م فرشلا لا ببوسأ» ةطردشم

 ةيطرقب افا اريبك

 1 لاق باودعو ع دبع ارعشلل ن ناكو 1 وكذم ابدداو أرو.شس

 ىلا نب ده رماع ىبار ,وصنملا مآد -

 ب عنج م بتادلج#» اندلبب اكمل ناكر دلو . ضعب لع تدار

 ْ 3 .دهفلا يبدأ 532 نمحرت .رلا ديع فرطلا 7 دوب ةبؤ ءارعشلا ئادم

 ') ْ ايلا | ةديصق

 ولولا عومدلا سا 2 10 لزافملا سر ىف الهلف افق

 1 "د كئاَسفلاَ ّىلعلا رغ لختنل هتلخقنا ىرعش رخآ نم لوكةسو

 0 ادار ند م ع هود زم رب انما اهادويج فو

 7 لّباق كي ل و ةدهزس عساس لح اهعونس ىف ةبغرس(*)

 : لماذ اال 5 .اذه لهتذتو بيغارد . سل رهو اذه بضرت

 لتايشلا ييذء رخدلا ميرك اداوج اعورا تيفلاف الها اهل.تبلط

 ٠ . لياشب سيلو اولاش اونزو هب مهنا ول رصع لها نم متريدست
 . . لزاونلا ببوطخلا دح ةدح ىنث ةددجك ن راك فيسلا نا ول اضن

 5 لاوس نود صرالل راب تنأكل هضعبك ناك ربحدلا نا ول ملعوت
 ' ةليوط ةدوضق نم امسلا ءام نت أعل أاهنمو

 فىلعحلا ةياغ لاب قلخلاو ديول فلخح هللاب :فلحا

 17100010 ا] ]1 ] ]ز ]7 1 الا نس سدح و ل و ل ع 9 577 356



 ل (701. 55. 6*) >>

 كا الجر م اك ةيوارلا ":ىروتنفلا جرفم نب ىبعي نب ديحا -4806-

 7 هللا ديهبعو حاضو ن : دهم نع ىور ةاورلاو أهقفلا قب ادودعم اهيبن

 سادنالاب ىلاوملا نايا ةبيست (باتكر ىف عقوو ايههئارظنو قبح

 ناك و ماش نب , كحل 7 7 ب احاص ناك 7 ار

 رضنالا اك 068 هكا نب جرم نب ديحم 5 نع
: 

 ىرغ نذ ةأانك.. لها نو ىرو:ةفلا ةالوم جود نبا )1 نرغب 1

 ها شمق نبع "نس يف ا نح ةيعأ

 مداربا ةمسإ نم .

 نودح-< عمس زازقلا نباب ىرعي ليفو زاب نب ده نب .هاربا -4841-

 ىدكي ىلا نبى يدصتو نأسح نب ديعسو“:قسؤب نب :نوجو دبعش نأ

 بيبدو دلاخ نب دمحا هع ىور مالم ةنس 0 تام قعسإ ايا

 لاق دلذ نب دمدا ان 122 لعس ند 2 ان لاَف 6 نب دمدحإ انا

 لوقي نونحس تعمس لاق زازقلا نب ده نب مقاربا اذا

 ا.تقيقحعب ماغا هللاف لداسما هذه انماف راثالل هذه ىردام رازع ام

 تاو ةدالب 0 نم عمس ىبطرق ىدارملا ده نب مدازبا -ةوو-

 ا

 نب ده نم عمس ىسيقلا لاله نب ىساف نب دم نب“ كازا -485-

 4: هطبيض انا



 ىلا 801. 25

 هت عجزو ديعس نب نونكدس اهيف عمس ةحب هلو ىلع

 139909099017 ملازلا دعس 7م

 وبا مهنم دحاو ريغ ةركذ روهشم رعاش بيدا دهب وخا مك. معلا ريمال
 ىو تايدا نم :سجرنلاو درولا ى هل درواو زساغ نب ديلولا

 .ةرفصاو نككداض ةريحا هبناوج ير ضورلا كل رظنا

 | ةريغيو هكسم .اهوفهي يرس جايرلا هقوف تفه اذا
 آ00 ووطصيو نارشلا ناك ناعأ ترفض دوست صول
 يف ةرشخقو نا نب ةيوطت ةتيانم ىف لاهي درولاو

 اند ىببا نع ىور ريكب نب ةيمأ نب ماشه نب دمحا -4750-

 بعنعم ركب ونا هنع ىور ىءوطلا ىرونيدلا سادعلا نيب لضفلا نبا

 هب نزح ةنسي شه نب. دوحا ئئفوت لاقو مكاحلا ده نب'اللا دبع نبإ

 دبع ا طب عسل بى يب يب ةعيدما نأ“

 قبب نبى د 7 ا ةمالع دين .كلاثلا ىلع 3 دقو

 5 « ىبحي همسا ادلو

 كوزم ةمجدعلا ,نوعلاب اغلا نب ايركز نب .ىنحي نب ديحا -438-
 انركذ دقو لهس'نب مساقلا نب فلخا مساقلا وبا هنع ىور هيدا نع
 ب [معإب ةلاسا ىفوت مساقلا 5 ناورركذد اى انتا باب ى اروخ هل

 رول هلأ "نم رهعج ابا: ىنكي ريف نب اب يدا -479-

 دب ىفدمصلا ىلع .ىبارالاعجلا ىلع 6 .. ٠ راوي وح عيب
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 نويسلا لبق هظانعل لسو ىلاوعلا' لبق هفاظعا ىنث

 داو
 اخارزم هقءالمف تيلم دقو  ىلعق ريغل سهلا رم 3

 احايرلا نيعالب هبياوذ ىلخو 4 هفاطعا ىول

 ورسلا رهش ى_ هلو

 رصنلا .قرولا كناصغا نع زمالو ايدلا ثكتراتم نششطفي ال ورس ايا

 رصضخغلا هتانار ىظحلا ىلع فلن ام لثم نلملا ا نيل 1

 هثجا نراكز نم .انل تفر مامغلا دمعي افنكوك

 هنسا نم هدرب اهل اودقف تاثدانعلا دي اهيلع اوقوت

 «. ةركس نب لع نإ 'ظفاحلا# ا. ينو ةاقياف عانس "كنماو

 دهن ىور ئسلدنا (*, رجع وبا ن ىبلغتلا كينان نب" ابغا 1-470 2

 ديعس نب ىنغلا بيع [ةرختفر اظويلا ئلولل ضب سنا لالا
 ١ ظ .« ةريغو ظفادعلا

 « عام خس اهب 7 ةيرملاب" ى رقملا عمب رلا ئبا "نب ديحا نيج

 ىلع ده وبا ةركذ ني ىهثلا ددعلا ملعب املا نم صن "خب ديحأ -479-

 *« ةانعم'ى. هلق - مدقتي مل نيب ى_ اباقك هل نا لاقو ذمحا نبا ْ

 سبق رعشلا روهشم مميدق رعاش بيدا ىفلسلا .مُْيُعُث نب دمحا -473-

 « رصانلا نيحرلا دبع مايا قى. ناك ةنظا اجحهلا

 ليقو رشب ىب زابجلا دبع نب قلاغلا دبع.نب دهلولا "نب دمخا "تيوس

 ىلدايل مالم نب ةبيتق نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب رشب لدب سيق

 نب ىو رخيد نب ىسيع سلدنالاو عمس ثدح“ ةلطيلط ىضافق
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 جانسو نير دمسم نم .عمس تدم“ ىدسلففا ىيرئفلا ناطق نب كلملا
 زيبا# اه شلونالاب كامو رارفلا قوسإ

 ش يا نرعي ثدح“ نمحرلا دبع نب فرطم نب ديحا -467-

 7 ةفيعيانجي ا مالك ةالو دنع امظعم الضاف احلام الجر ناك

 .ةالصلا بتحاص ناكو كلذ ىؤ-ديلا نوعجريو رومالل ناس ندى

 بويا ىلاص رولز رفيقي نبذ فاسسو .ةوقادعالا نط نإتناديعط جف فوز
 يس نب قب ' نب للا دهبعو ةبابل: نق“ ربع نب دمع .نوياس نبا

 4 قباب فورعملا تمعن .نإب مهاربا نب دا ده هللا دبع وب[ هنع ىقىفر ىنيللا

 ناب فقورعملا ديعس نب ديلا 5 د نب دمحا رمع وباو ىدهمارقلا

 ظ نب ىلع ذا با لاقل" تمحب نا عزمحرلا مع نب زيرعلا دبعو داما
 ظ : « منت ةغع نام ديحا

 ذي وبا ةركذ رزاخلا م ىناتنيشلا ىد درا ٠ دوعسم نب دمحا -468-

 000 لا ا قيل لل زعم نوادسما نب
 ويعلو كل ©. ةياينسلا بلآ اههيس مارغلا لع ولذا اب

 1 . تعلو ذم بحلا ردعد ثتهضر ا قيغي 35

 يددحسو ا لس ياس يي وعلو

 يسلا اايقيبلاب ورعب رفعجا وبا حاضو ندي ةيلسم نإ ديحتاا يك( 9-

 , ةعطف نم ةرعش نم تدشن" للمال ىتنزم ارعشلا لوحسف نم .ساشب

 بههذتو مياد“ لاقعا نيت" ىفولا ىدمسقت امم ماكو

 4 : كلم ىإ ةعبن ئسوق تسرغو ئقحار ىق ةطوخ ىحر تققا'

 قفوفضلا قش هط4 ملعي ىحضا, ناديملا كوراشن“ ابو
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 ىنالومخلا ديعس نب دهب هللا دبع وبال ةناكسملا ةذه تركحذ هقأو

 ىف اذه ملسا ىار هنا ةقثلا .ىنربخا نقل ىل لاقو اهفرذف بناضلا"

 ويقر نع[ دعا# نشر قيرط ىف ذي دحا داكيب اك رطملا ديدشن موي

 ثتقولا نكاذ لكثم ى سانلا .ةلفغ. نيحتتقو ةل .ارياز: بياك نب .ديحا
 بنك لاق شيرفلا دمحم نب ساق دخن وبا ئنندحو ده وبا: لاق

 نبا هضرعف ملسأب هيف لرةقي ارعش باطخ: نب ديم هل باح نبا

 طقسا انف بيلك نبا ١ ناكر نوجا اذه لاف ملسإ ىلع تاطخ

 لالي بيب اطخ نبا بسكف لاق رعشلا نم تدب ب ةظا نم نيويثلا

 اعرسم بيلك نبا بيتك كييلك نبأ ه4

 هقاحلا تيسنا ىبناف يظن يسرا ]

 فالخل يملا ل ل نا ال ناك ذا ايبا

 ىبيجتلا ديحا نب نمحرلا دبع نب ده ىندشنا لاق دهس وبا دشناو

 بلل بصفلا ١ باح ملسا ل ىدها دقو بولك ضع

 ىجور لتبدو ايك اعوط كل هتيهو بلم ظفل لكب ييصفلا بانك اذه

 ىنح# نب ىبح# نع ىور .ةبطرق لها نم نررم نب دمحا .-463-
 « 081 ةنم اهب تام بيهبح ند هللا دبغو ناسح نب ديغسو زيثك نبا

 سلدنالا روغث' نش ةنيدم ةشوطرط لها نم ةزسهم نب دمحأ -464-
 « 0[ ةنس سلدنالاب :تاد ثدحو بلطو لدر

 ماسا ثدحم هيتف ةءامجلا ىضاق سابعلا وبا اضم نب دمحا .-465-

 باتك صعب هيلع ىاصو .هؤؤ .ةئنس ةيليبشإب ىفوت .مدقم ىوحالا ىف

 « ةيلاع نس نع ىفوتو . . . . كارم ةرصعب ةلودلا

 دبع نب نطق نب ددحاولا دبع: نب نطق نب براحم نب. دمحاأ (*)-466-
9 
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 كدْطْوي ىفت نأ (نما ادد جك دل: تلح لاق للذ قيطا بيك« ؟تووا

 يلك نب ادهخإ لزتم اديتا اهلف:لاق الجار ىعم ضهنو ةادر ذخاف.لاق

 رمكلاو «فقو 'ثرذلا طشونو ليوط ترد رخا :ئف نكس ناكو
 نااالو ىمدف لقنا نا عيطتسا"افو توما .هللاو ةعاتنلا ا ل لثف , ل[ عوير

 وربطت لرنملا ةتمغلب نبا دعب لعفت ال تالقف ىسفن نئإء اذه ضرعا

 .تنذخاو نتورداف اع رس عجرو قا ةينلا .يفكلذ دلسادللا, الليجا قاف

 قكاسماو هنع رسل ىدب ى هنم ةعطق تايقبو ادرلا قرامتو قدامتف دداذرب

 دقو بيلك نب دمحا' لل تاددو. تعجرذ هكزدا لو ىضمو هل
 يي قار ايلف: ارغبم' تردلا. لوا .نم. اناز ذا :ولع لخذ :ءالغ ناك

 مول ىمقلول: ناق ا لامج انداه اقيتيلفلاو قار هاف« نشجلا وبإ نيلاز ا
 يطات فأن 7 نهرا در يوك در 4. سال اذ لفك أب

 للا دبع اياب ىل ل قو دنجف هيلا باف تمقو عجزت! :تلعجو لالا«
 ل لوقي اكن مث ل ىنع ظفخاو ىنم عقسا لاقف معن تلق

 لهختلا' ياهلا ىلع اقف نيلعلا ةحار اي ملسا

 !:ليلجلا قلاخغلا ةمحر نم قدارف كل .ىهثنا كلو
 تجروف لاق ناك دق ىل لاثف ةيبظنلا هذه ام. هللا قنا. هل'تلقف لاق

 قّراق دقو هيلع ارتصلا تعيس ىتح تردتلا تطوي فهلا لاذع
 ند هو اندنع ةروهشم ةصق هذهو ديحا نب ىف لع ده وبا لاق« ايندلا
 جملا وهو لياج" كيب نم اذه ملساو ةقث باطخ' نب دهتو ةقث شيلا

 ديم وبا لاق ابيذا ارعاش ناكو بايرز فىاغا ى روهدلا نباتكلا

 4) ةرطلا د فلوملا طخب اذكر دؤفالو ةبذال هداج وبات داذم

 5 38 9 كس 5
 : لا

0 
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 نعد دومقلا ؛ نمل نرد ابارعنللاا هالي سلاجم نع ىءاطقنا تكافك

 نم ترص ,دقف ةحارا#). . ىلا ام عيمج ىلع تعطق ىفج !راهن ىباب

 اراهن الو الهل تدععق الو ىلزنم رعق ةلبللا ةذه دعب تقراف ال هللاو ناخجس

 ده لاق انيزج ابنيكح .بيلك نب ديدا: نرصفاو ماق مث ئباب ىلع

 كجاجد .ترسخو بملك نب. ديحال .اناقف انب لذ لصناو نسحلا نبأ

 ايلف لاق .كلذ قاعضا رسحاو هدي ةلبق ةليا لك .ناه لاتف ناضهبو

 نسا نب دهم لاق ضرما دءجصاو ةلعلا هتكهت ةببلا هتدوذ ,نم سيب"

 اوساب هتدجوف .هتدعف لاق .انخيش باظخ نب ذي دللا ديغاوبإ قىنريخاو

 ةليتجا لف ناو الح امرا زوز فار هاند انسي ملون هلإ تلتف لاح

 ارد فلط سا كا ملسا نم,ةزطن.لاق كلاود امو دل لااقنا بلا ىف مهل

 لاق رجوي ايا هللاو وه ناكو كلذب, كرجا هللا مظع ال فوزي, نا

 نذاف هيلع تنذانسإف .ماسإ: لل: تضهنو: ذل: ىسفن ا ؛ثعطتقو هتمح رق

 ثع دق_كللق ئه.اموب لاق/ةجانج ىلا هل تيلقف نجي .امب اقل ل
 معذ لاتفب ىتص للظلا مامذ نم اهيبلكو نب .دفحاا عم بكعمج اش

 للذ لكرول تلقف ىاذاو ىمسا رهشو ىب حرب دنا ملعت تح كال

 لاقف هتدايعب, لصتل::تومي .لجرلاو اهيف وهب ىتلا-ناجلا:لثمب ى رقتغي

 يلع نسياف دب.ال هل ثمانف اذه ىنفلكحت الف_نباذ ىلع ردقا١ام  هللآو

 تيلقف باجاىتح هب. لزا ملو: لاق ضيرم:ةدامع ئه امنإو ىش كلذ ىف

 لاق 'ففلخ جلع ل ىنراقق ادغي ن كالو لمعفا هللاو .ثدسل ىلإ لاقف نال مقف

 هدياق .دعب هدعوب هتريخإو بيا نب دمحا لل تفرشناف لاق معن

 تلقو ملسا لل تركب دغلا ناك ايلف لاق هسفن تحاتراو كلذن سف

 ىلع ةبعص ةطخ_ ىلع ىتليعمت .دقل .هللإو لاقو محرف لاق .دعولا هل
 : امو
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 يبيلك نب دمحا باطخ نب ده كانغ ؛ ىج» نأكو ىنويعلا هئار

 مسا ..فلتك دتشاف قيارلا رعقلاو عرابلا بدال لها نس ناك

 ” انها تشق نأ لل فككلذب ارتتسم لوقلا هيف نىفرصو ةربص ل

 سعب ىف سرعب ىدهعلف لفاحمملا و تدشونتو ةدسلالا ىلع ترجو هيف
 ةوبسلف هسار ىفو لفحلا طسو ىن دعاق رمازلا ىروكدلاو ةبطرقب عراوشلا

 - نأكو هكسين همالغو ةالحملا ةيلحلاب هسرفو ىدهبع زخ بوث هيلعو 06-

 .لوقب قوبلا ىف رمزي وهو رصانلا نمحرلا دبعل رسزب ىططم م ىف

 ملسأ ىف ببيلك نب دمحا
 اشي نم اهب بهصي ةلقم هل لازغ اشرلا اذه ملسا ةاوه ىف ىنيسا

 شقرا ىحور لصولا ىلع كنري نأ اش ولو اشو أايع لسيس دساح اننيب اشو

 عيمجت نع | ملسا عطقنا علبملا اذه غلب الف اهبف ةرياسي نسحم نغمو

 بيلك نب دمحأ ناكف هباب ىلح سولجلاو هعيب مزلو بلطلا سلاجم

 عطقناف هلك ةراهن البقمو ارياس ملسا راد باب ىلع رورملا الا هل .لغش ال

 طلتخإو برغملا ىلص اذاف اراهن ةراد باب يلع سولجلا نع ملسا

 نا دوحا ربص ليعف هراد باب ىلع سلجو احورتسم 0 مالظلا .

 ةيدابلا لها بابج نم ةبج سبلو ىلايللا ضعب ىف ليحتن بيلك

 سيب هيف اصفق رخآلابو اجاجد ديدي ىدحاب ذخإو مهيبايع لكيب متعاو
 هدد لبقو ةيلا مدقتف هباب يلع مالظلا طالتخإ دفع ملسا سولج نيدكدتو

 ٠ لطاص لاقف تنآ صو ملسإ هل لاقف اذه ذخاب ىالوم رماي لاقو
 ملسا ٌرماف اهيف هداحهصاو هعايض ايسا يفنرعت دق .نأكو ةينالفلا ةءايضلا

 مالكا ركنا هبواج الف ةعيضلا نع هلسي ملسا لعج مث هنم كلذ ذخاب
 اسا ىننتعبت انه ىلاو كسفنب تغلب انهو ىخاي هل لاقف هفرعف هلماتو

1 
3 

0 
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 ىلع ده وبا لاق ىرقملا سابعلا وبا ىسيغ نب مساق نب دمحا -460-

 شيلقا كلن بوس ىقيلقالل سابعلا ىباب ىنورعلا وه ديحا نبا

 ةلحر هلو روس“ 1 ناك ةلطيلط لايعا نم هدلب

 بلا افيم لل رت 1 لأ لس

 0 ع

 «اهللا ا همحر ئه باكو ارهثك ناروثم# هنع تيتكو هفم ةانعيسو دعجلا .

 ورمع وبا ينايبلا عبضا نب مساق نب ده نب مساق نب دمحا -401-

 غبصا" نب مساق ةدج نع هيبأ نع ىوري ثددح تيب لقا نم

 وبا انا لاف 0 سلا ما

 نب مساق ىدج ان لاق يبا ان لاق دمحم نب مساق نب. دمحا ورمع

ىشس ىأ ندعم نب ىبحي تلامش تلاق دهم نب رسم ان لاق عبصا
 

 وبا دشنا ىشن هيف مسي ام لاقف موج حنيلاو مجاحلا د

 ىنايبلا ورمع وتا اندشنإ لاق دمحأ نب ىلع ده

 الاعفلا ذب ئذلا :مهلعقب اشيرق هبشي مل ىشرقلا اذا

 تا م, قولي عملا ضي سوبا نم نسا

 1 الو رغشتلا روهشم 1 تيدأ ىوحتلا ببلك نب ديحا(*  -40وس"

 سرع كلو بلا ىف طارفألا هب لزب مأو ملسا ىف. ظ

 ديلا نانا هضجا ب لم ديم أ قل كر ل 00

 طحن اص تال در

 ناكو ةعايج نإ ىوحنلا باطخ نب ده هذلا دبع ىبا
 وبا ةدنع انعم

 . رزقا فيغو لسا ةغامجلا ىضاق نب ديعس نب دمحا نب ملسا نسكلا

 نم لذجا نم ناتككو نسحلا نب ده لاق عيبرلاو ىنزملا بخاص



 [(44 ' انهن 5 هتلر

1 0 

 يدل نلبما وبا يشرب مسا م 0 نب (1:دييحأ (*) -458-
 ص نكي

 « ةريغو ئفدصلا ىلع لوبا نع يوري ثدحم
 ”يرالا (ىفييعلا ده .نب) نمدرلا دبع نب مساق ' نب دمحا .-4:9-

 0 ! اريغص هيب ع ىتاو ترهاتب دلو لضفلا ىبا(9 زازبلا
: 0 

0 1 

 1 171 3 د دك ةنع ىور د ارح ي يس جا

 0 وجم نب 0 اورزنلا 2 ىبا نب يسع

 00 0 قل نأ كو م 1 ىداو د د وعس نب دهتو ةرسس

 ردع وبا رمع با لاق اهل ةفيلاوت دم عيسي ديعس نب رذغم ىضاقلاب  ضصتخإ

 : مساق نب دمحا اف رمع وبا لاق دنم اريثك تعمسو هتيفل| دقو
: 00 

 لا ايم ىربطلا ريرج نب ده رفعج ىبال ةنسلا

5 

 1 لدفلا نإ رمل لكم لأ نك نايسرمطا لقا ا
 .اريثك هيلع تارق ىضرفلا نب ديلولا وب! لاق ىربطلا نع ىرونيدلا

00 

 ٠ نس تادلو ىل لاقف ةدلرمو منس نع هقلاسو ةرهغو مساق : نع ةئياور نم

 ٠ نيقب ٌيلثل ةعمجلا ةليل ةبطز'ب هللا همحر ىفوتو ديلولا وبا لاق م.
 نب سايعلا با ةعامجلا يبضاق ديلع ىلصو 07 .ةغس ىلوالا ىدايج نم

 هتباك

 )4( ملاقس (98) رص

2- 
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 نب هللا دبع نب دمحا نب رفعج ده ىباو رصم ليزن ىثادغبلا دماح

 نب مهارباو رورسم نب ده نب ىلع نسعلا ىباو (4) رازبلا نيملس
 ناوربقلاب ديز ىبا نب هللا دبع ده ىبا نم عمسو بلاغ نب يلع

 رولا دبع نب رمعوبا مؤلم اهلها نم ةعايج هنع ىورف سلدنالاب دي

 نأ ل ابيرخ ىفون

 رادلا بانكب رجاتلا متف 2 ١ نس دمحأ ىتثدح لاق ريع ىبا نع بصوم

 دبع ديعم مآ" نع ازجأ ةعبس ى ىرسنلا ةبش نب ريعل نمثع لتقمو

 لضفلا نب 2 ىثادغبلا دماح نب ديحا نب هللا“

 « بش نب رمع نع بناكلا

 ىفوت ىرذملا قاتلا نب فلخ نب دمحا :ني ىلع نبا: دمحا -4:6-

 « بدالو وجدلا ىف نيسدقتملا نس ىلغ ةوبا ناكو ةاعإ ةباس

 رعاش بيدا هيقف سابعلا وبإ ىصاقلا مساقلا نب ىلع نب( يحال

 ةديصق نم ةحدمب ىف نبا هيف لاق دقو ةلالجو ةرازو تسلل

 *(هي اقلفعم شابقلا ىبا لمحت ىوها نم ثداوحلا بير نم س انلا دعب و,
 اقطنم ازوجلاب  لاصخا امبرو ٌلحز ىلعألاب  ٌداذعلا بدوعسيو

 اهنمو
 اقرتفم سانلا .عيمج ىف. لزي مل ام هلياسف نم هيف هللا عمجو

 وهو سطملا ىف يتقلا هل ةدقنإ اس لوخالا ىف سابعلا ىب | ٍرعش ضف
 ظ ظ 00

 بنشلا ةقير نم ىهتشا ١ تلنو اينتجم دمملا درو مهولاب ثينج

 (4) مص (5()9) مدقتم (4! رخا تيب انه سرد
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 1 هل هائلا عيرص ناتكو ليذملا ليذب قورغلا"زنراتلا ى بانك

 ئ عمت زم دبعلاب ةفورقملا ناتسربط لها كل 1 لا ةكيجلا ليام
 ىذآدغبلا ليعمسا نت هللا دبع نب ده نب دمحا نب ده نركب ىبا نم

 نقلا دّيعس ى راس ورح راد اتس نل““ با نباب فرعي

 العلا“ نب رفُز ن مضلع ل لاس نب ىنحي نب ايركز نب ىلع نبا

 ككل نب ىلا 9 شارخ نع هثيداحا ىرصبلا ئوتقلا ملسا فا

 تلح 23بكادو نيسمخلا لبق نسلدنالا لخدو اقيدح ردع ةعبرأ وو

 نب تكا لضفلا وبا كلانه هنع ثدح نس رخا نمو سكلا هذبهب

 ظ ىلا لاق: نسحلا نو دمحأ ريع وبأو قترهاملا ندمحرلا دبع ىب مساق

 ىناثدح لاف ربلا دبع ىن : *! روع ىبا نر ا نع دحأو ريغ

2 

5 

0 3 

 ا

0 
. 0 

 نيشاو# "شارك نع د نع قرونيدلا نع شارخ هكرفاحات

 ىددةعاا "ل 1 غ.عاةنس ىسلدن الا ىاف نبأ فلخ مساقلا وبا هنع

 « ةنسال6 نبأ ديني و واوا أب ا مغف هن هيلع هعامس“ كر

 0 هرم اقاتسالا ركباوبا. ليشرمط نب فلخ نب ىلع نب دمحأ -454-

 : هب عال ةاس ىفوت ىوغل بيذا ىومعتن
 ةزهك نم رص عييمتلا لاخر رجب جاتلا هللا دبع ف اس -4583-

 ' نرارلا ةينع ني ندنلا نب ذنحا ”سابقلا ىب .١ لططلا همم 8

 ىر ل اوفلا نوح ا نب هللا دبع نبأ دمحم نسعلا ى

 نبا لاف لدسلا يب ناهام نب ىسيع قنا باقولا دبع غلا ي .داو

 نب 0 نب هللا دبع دمع“ ىباو نارفلا ىورعم نب دمصلا دبع ْ

 (1) رخوسم



 اادلذ (761. 59 «.)

 ةروغو ىلعالا دبع نب سنوي عمسو ةدنستل هلع يورو رصمت ىيناج 0

 دهن وبا ربخا ةرهغو دعس نب دلاخ هنع ىور إم ةئس "ليحل بتاع

ْيل نب. دهم ابا ةلس نب سحرلا دبع لاق كمشتا ريال
 دله ل

 ةريبلاب ةالصلا بحاص روصنم نب ورمع نب دمحا ىنربذا دعبب ييبا

 بهو نبا انا لاق ىلعالل دبع نب .سنوي.انا لاق نيحلاصلا نس ناكو

 ليق معن لاقف عركرلا دنع هيدي عفر له مامالا نع ىلاك ليسا

 دلخ لاق كلذب رسوهل هنا لاق عوكحرلا نم هسار عفري اس دعبو هل

 ابطخلا نس ناكو ةريبلا ةنيدم ةرضاحب ورمع نب دمحا اني ىلصو

 سحرلا دبس ىا هذا فربخاو عفرو صفخ لك دنع هيدي عفري هتيارف
 ؟و عفرو ضفخ لل دنع هيدي عفري رصمب مكحلا دبع نب هللا دبع نبا

 2 عفري مل امبرو عفر ايبر ناكف هبتج لل قلص دج ةرحلا

 ظ «* ىسنا ىنا لاقف كلذ ىإ

 ده وبا ىفيعرلا عسيلا نب حون نب ةدكلع نب ةدابع نب دمحا -450-

 ةنس ب جو نس نيل تنسأ ميج ول ا سل[ ثنضلا

 (نأكا ىنشخلا مالسلا دبع نب دمك اضو نب ده نع ىؤررالا

 ْ ةبطرقب ةالصلا بحاص

 « 805 ةنس ىفوت هيقف ىبطرق رمع وبا دباع نب دمحا 8842

 نع ىورب روهثس كثددع* هيقف رفعج .وبإ هللا نرع نب دمحا -459-

 نب رككب نعو ىبارعال نب دبعس ىدبا نو .ىنايبلا غبصا نب مسأق

 3 هرمغو ا هنع ىوري درولا نباو ىضافلا العلا

 عمس ىوطلا ركب وبا ىرونيدلا سابعلا نب لضفلا نب ديحأا -455-

 ىربطلا ردرج نب دمع“ رفعج ىبا نو ىايرفلا ا رفعج نم



 8غ "هلي قا ؟. ةوعز

 برد ءرهل بيشلاو اوبصا نوتسلا دعبإ
 بعص ككرمعل رسا مثاو نسو, بيهش

 بطر ,يدوم مايا لف ماسالا نيابي

 برقو ثيدح. ىخم ىناوغلا ءافش ذاو

 بذع ,شيعلا لنمو. ولف ,ىفبوشس داو

 اديحا ايم لذاوع بر ىآر ]مآ ندا

 بحر..هلل 0 أم اغار _ برشا تملا

 ىفون هكرتو ةرداجب هل رماو ب.هذلاب ينثتكت نا ىغبدي نوماملا لاقف

 و ةلطبلط هللا هيدعق عد ءذال لذف 0 عابذ ةداسا ىف سابعلا ىتإ

 *« م رجم

 نعي وارفعج ابا ىنكي ىادمبلا ىاذ نب رمع نب دمحا -447-

 ند هللا دبع وبإ هنت ىورد عالطلا ىلؤس جرذ نب دهم نع.ىورب  ]0ف 2 ١ : :

 ظ : *. ةرغو ميحرلا ىبش

 ثذحم ديقف نيابعلا وبإ ىرفاعدلا دنرفا نب رمع نب دمحا , -418-

 ايندلا نم اللتةم ناجم روث دك ديقو لحر يرحم عرد لضأف دهاز

 «ب ةثاوسمخو نيتسلا,1) ...ىفوت ينسب هتكرد

 اهبيطخو ةروجلا ءالم ننداضص ىريبلالاروصام نا: ل نا ديهحأ -1414-

 وهوا ظفحبو ا, لاجإللا !فنزعيو ,كيدعلا مهفي (*ر ملدع ثدحمم هيتف

 دخديي أب هللإ : كبع ىب 5 اهيف ىفل ةلحر هلو ةيسأ ىثب 01 ند

 (1) ضايب



 هوو 5
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 - ىككلا رازتلا دمحلا نب ديت (نب كمخا] ركب ىلا ناتو قمفاقلا دللا دبع
 نب ندحرلا دبع نب زادتب نبأ نسحلا .نب دمحا سابعلا ىبا نشو

 ديحا سابعلا ىبا نمو :ىزارلا ليربج#
 ٠ قدا يبي ,*) نسحلا نب ىلع نب

 صفح ىببا نعو هبسن .ى لاق اذك (1) ىتانكلا نسنعلا نب رفعج نبا
 ىراقلا دي نب ىلع "نب دهم "ركن ”ةديراوا *ننمنامتلا -دشكلا !نب" ريغ"

 ىبا نو قاهبصالا حقل نب ددحا نب دهم ركب ل ىرباسينلا

 بدكو مهتفط نم ةزيلك ةعامج نعو ىنيازفسالا [87 هوس نب ديعنس
 روف ئفثدح فثكلذ ربغو ُس راوعلاو تافتصللا سش ةريبك ةعطق كاف

 تاكربلا وبا .اذ 'لاق ىرذعلا سابعلا لقبا نع بصوس نبأ نع دحاو ٠

 2 نوماحلا ىلصو ايل لاق دردملا دب زيا نب دمع“ سابعلا وبا ان لاق

 لكن الجر ثتدجو ىنا تدذو فكا نب ىبحيل لاق اهيزقو دادغب'

 امك ىنبع ضيف اهراعشاو اهماناو برولا رابخأ فرع نمس ىعمضالا

 هذه لفرع جشم ايداه ىنعب هل لاقف ديشرلا ىدمصالا بنوم

 اندل تبان لاق ىاييك# [(3)ىنن] نم انو نب بتاقق هل لانقب رابخألل

 نروح ى بغرب نينموما ريما نأ نبضي هل لاقف رصف ثعبف هيف

 ىدم بسد لاق 2 3ك ةقاط الو ريبك جمش انا لاف هثث دامع#و 5 |[ 5

 ام عقساف ريثلا لاقف ثكلذ نم دب: نوناضلا هل لاقف نايف:
 اباصتقا (لاقفإ ىكرصخ

 )١( فلوملا ةطبس اذكك (9) جص (5) سرد



 ذل (1"نل. 5ث مر

 نبا ةدور ل 0 لاقف نأ ءاكك ب هتلاسف . ب د5 ديار ةقرولب شيمح

 ْ دابا 1

 رب دح ةيسرم ةدنع نك للست اهف الباف 2 لهللا سس ماني ناك اسو

 ددزا ذب ةفرعأ انذكه» َّك لاقف ةقوأب اهددق هناريج ضب كلذ

 نم ةدرق ةمب 0 بسني رفعج وبا :ىتخب جلا ىلولا ديغ نب ديدحا -449-

 د يباع نوح هللإ هنعل روطيبنتلا هقرحأ ب مل رءاش بنتاك ةسبلب ئىئذ

 «.ةياتك ىف ىطاشرلا ةركذ عمه ةئس قى كلذو ةيسنلب ىلع

 ١ 4 ىسلدنالا دهم نب  ىسيع هلع فير نيزم نبا

 اا ةكي اهب ا ىسلدنا فكرردومم ةياعإ نب ريع نب ديحا -444-. 

 0 روع ىبا جودي ند روفصع نب هلل| كيع نب ردع نب دمدحأ .-4 4:

 الضاف حا الجر ل لاقو ةيلع ىنثاو ردع وبأ ةركد -3 ربلا دبع

 ناكو ردثو ىجابلا ديغ نب هللا دبع :ليف ىبا نع ثدح ابيدا انيقف

 « ظعءاوملاو مكحلاو دهزلا ىف. رعشلا نيثك

 .يفرعبو ىردلا :سابعلا وبا ىرذعلا سنا نب رمع نب :دمحا -140-
 رهثكلا ممج# 1-1 ةيامعير الا دهعب .ةدلاو عم لحر ىالدلا نباب

 نب ةيمع# نب دوحا مساقلا ىنا نس اهيلا نيسداقلا نمو اهرييش نم

 نب ديعس ىب هللا دبغ نب زيزعلا دبع نب هللا دبع نب دمح# نب نمثع
 دبع مسافلا ىبا نمو ىنامثعلا نافع نب نمثع نب ورمع نب .ةريغنلا

 نب سابعلا نب مهاربا نب دمحأ نب دمع“ نب نسل نب ندحرلا

 3- ىلاهل ل2 م دقلو ديمي يعمم ف مهي 0 !نذكو ميغ عخيوس اذه

 بتل

 ياا يعي نع ىور ثدمع“ ىسلدنا ئسيع نب دمحا -45-
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 ىنثكي ىبا مع نبا وه ىبضلا ةريمغ نب كلملا دبع نب دمحا -قيا-
 ١ ايندلا نم اللظيم' الضاف ادهاز الماع املأع' هللا هيحر ناكر رجا ابا .

 هتاقوأ 000 ال يهل طيح ماهصلا لضاوي . ناك هنآ ةنع ترتخا

 ةثاهسوخو رشعلا' دعب ةيسرس تلخذ لاق هللا هيحر ىروخا هيلع ةظوفعم

 دبع ده ىنا ههقفلا ىلعو ةركس نب ىلع ىبا ظفامحلا ىلع اهن تعيس

 كل تلحر ىلعوبا ظفاحلا ئفوت املف رفغج ىتا نب دمحم نبادللإ

 نب لمع“ ىناو.دشر نب ديلولا ىنا ىلع تارقو' اب تتققسو ةبطرق

 ملعل ١ نس ارفاو طخ ثلث دقو ثلا م ةعامجو ئىزوروملاو باتع

 ةقلايب ريحا نب زوصنم ىلع ابا ةهقفلا نارقت .ىل ليق" ةقلام تلصو اف

 مث عيسلا :كثاارقلاب:زيزعلا هللا:بانك هيلع _كعيجو هندصتق نرصنتو

 ان. ىنطو 5 .تقرضنا

 لرسم ىلع ىناقلي )»و نمل ىف. نم ىزنا. بددكف هلهاو : ملعلا "نوقظعي

 ئخاي مل تلصو املف سلب ىاقل ؛ ف ..قرراجتي ةق رول لدا ناو -
 ى نرد

 كمعجرو ةظفوم الذ قل 8 ناكف كينوع أم سانلا نس كداز اكو دحا :

 ملعلا ببلط .ىف تاجر ابنا :فكاكف دمحا اي تلفف ىف اا

 لد ثفكعف كيهعس لضو :ثيده دقل سانلا' ثامظعبل ليللا 'تنوهتسو

 لبس ثدكا..و.ىؤاينذ "ضرعل شرعنا ملو ئثهب ”تنزلو ئدعفني اس

 امافإ هللا. ةمحر ناكو .كيعفننا مهبتكبو مهند ىدلعجب اللا لعل مولا

 ناكو امئاق .الل ليللا نس :ةارق, نا اشف: 2 تفكو لفؤصتلا ةقبرطا ى

 ةدلوسو هال“ ةنس ىفوت :نيعستلا' ىلع قانا دقو: قوت  امئاض' ةزهد رثكا

 نب مساقلا وبا ىصضاقلا ويش. دعم عيمجا الو ةثامعبراو نينايثلا دهعب
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 مل ديحوتلا ةدايش ديني لجو رع ملاحي

 لي يسمح ١ لجرلا رامصتلا ريعاوبا هيلع
 0 ظ2ظظ0005ك 6 ا 000 وباع ةيعبن

 اولا ويكرر خكرخ ال + امج 9م دوج و



 0 761 50 عز

 عجشأو عههشا: نم حاضو:او اونبق ن مستني ديلآو ةيسزما لها نم حان د

 حرت جرملا مي ريف حازر نب اسوا رساو ريصم نب ناليع سهق نم
 اهلعلا نس اذه رماع وناو ىطاشرلا كلذ 0 مكعلا ن ض نورد هيلع ْ

 رب ملو هيف.قسب كلذ نم ظح هلو ةغالبلا ماسقاو رعشلا ىناعمو بدالاب

 نم وعن ف راطع .توناح ب بانك هلو هيراججب ادحا ةغالبلا ىف هسفنل

 دقو روهشم رهثك هرفشو لزهلا ةزه'ك دجلا ةعفان هبثكو هلياسر 'راسو ىللذ

 دمحا اغلبلا "نس انلو لاقف هب“ ارةنحفم تعلن ىلع نب ده وبا 8

 ابباعشو ةغالبلا“ هوجو نقف رطتلا نس هلو ديهش نب تاليلا با

 هتاهبا نمو ليسو ىرمع ناشل" نس بكرم ناساب هيف يقعنب را
 هلوق ةراتخلا

 ناسنا ظق ىلع تفختسا الو ةثداح زمغ ىتانق نال عب

 نادرح وهو ىدهفسل ىنتناو ىنهنهني ال اشدف لرهلا نإع ىدعما

 قناؤعا .ناوعالو ئرسا رمالاو : مهاهجب .الاج ' ضراقا ”الو
 نارون دافحالا ظنغلا مظ'او ةرياث -اهحشلاو ردضلاب بيها

 ناهدا: تلق اس اذا 0 قلمك موقلا دنع ىناسل امو

 ناسف وهو ىنع رخات ناو ىحا قوه 0 ريغب ةرقأ الو

 نابي أل نيانلا ضير .تلفرمبلكا لكاف 12 لع قايساللا

 نامن هيف قظنو ىقن ضرع 'اههلطن دمح: ملعاف ةؤتفلا“ نا

 نال ع :41 ةردغ ىافعلابو هلماه لفعل نوب موي رخففي ملعلاب

 ا محض ندم ةئاو هدي نه ثم ول مهنم ىتفلا دو

 هلوقو

 هلإ ب قلن فيولا مضلل "تذجو امل ىلجا اندولا تح بحلب تلا



 هح (49-61- 5 عر

 3-1 قءدص بايث' ب 5 هالك اكعد اق قيان ريغ اننوز انا 53-6

 .قلخف أنرب هيف ا عصومي ماشلا راطوب .ن

 ده با هيصحذ رعاش بتبددإ قنورم سس ك”اذلا دبع نا ديلا - قد

 جرا نب ديمداأ دل دروا د هيلع ىنثاف ءارغشلا نم نيمدقتلا ف فك نبا

 اقيد هلا دن :اهانول اراطشإ !(ةقيلفمع اوه نايل
 !اءلل' + ,دودبصلا رمج ىلع هبلقو ىبلف باضاق ىدر, لدي .كتفلح

 317 1 . ىداوت سفنلا قول نيا كسل يمس ةركذت ىدوا دقل

 ت02 ايي هيدا هع ا ريس . ةلوخل .٠ 507 هكا . ىلزذ

 31 هلو (ديقف دوجومل ابد -ءاوف ىجلقب دوبجوس اولهو ديدقف)

 2” اال 0 .. ىنكح_ع نإ ةنيخ ئفوت (1)دمحا .-45ن-

 هلابخو بيسحلا نب 3110 نع ىضز سانلا كدحع نم هللا ةهجر

 9 ظفحلاو ه هب اديقالاو هرثا افيقا ىلع .هصرحاو هئيدحب افلك 5

 .هفرطب 5 دق: ةاغيار نضتحا اهف هيلع ىذنبو ةركذب ذب للا ارد الو ةر حرا

 :ىضر ئدبس .أي لزنا فخ مالك د ملسيو مسبب 0
 ,ىلعو دل. لهقفا قعم مدقا ةعاسلا هللا تكحر دعف ىدنعو لل. كنع هللا

 5 . لاح نوف كيسحلا نب ديعس اذه لاقف ريشت ينم ناو ملست نس

 أ هاا ديب «ب كلذ: ثا هسفن تطظاف مث  ىل

 داهم ىبي زطع وي كلملا دبع نب ١ دهجأ نب ىللملا دبع نب دمحا -540-

 نب ياو ماليجط ينسب ب بسلا ينال رساع وبا ديعس نب. .ىسمع نبا

 1 هوي“ (1) 56 ط1ةوتتؤمطنو مرتستتنم هدمتققو , 208165 20 هقملعمدم مهاجم هغ ةاط معطوفرأم ةقع

 ندودطكأم قوت" ماه ءقأنز 101: ناتن0 اتخذ نانهأ ت01 ماتنصنق ]خط عأق د عع ورا أ علت وناته 76158 83

 ةووتتمت لانس طاتسم نأ ه66 06168 قام.
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 ةهنع ىور غبصا نب مساق نع ىور (4) روصبلا دبع نب دمحأ.ةمع نئغب

 ا كتانناف نب ديعس نب دمع“ هللا دبع: وبا

 « عدو ةنس ةلطيلطب ىفوت رهاطم نب نمحرلا دبع نب ذمحا -185- ١

 (ىهيوطبلا تت وبا: ىجابلا دبع نش يلقتولا !ذوم ناسا جلا
 نباو ىبسهعلاو :ىاسفغلا ىلع ا ننغ يورد رزوشنم تاداخع# ظفاح ههقف

 دمحس نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ ساقلا هنع وري 'مهرتغو عالطلا

 « عبر ] ةئس ليقو ع[ ةخش فوت ةرهخو

 دوج* ىرقم سابعلا وبا ىبصقلا ىققثلا نتحرلا دبع نب دمحا . -455-

 « ةيرالاب ماعلا وبا ىاقلا هيلع ارق

 ماكحالل تحاص سابعلا وبا سيرذا.نب نمحرلا دبع نب دمحا -450-

 دهم ىبداو نسحلا ىبا ئسبعلا' نع ىزرد فراع كاتم عنف ةيترم

 ْ ل مة [1ؤن انهزدغو زفعج ىدأ نبأ
 ديهش ند ىسوع نب دمهم نب ردع نب كلملا دبع نب دمحا  ت455-

 مايا ىف ناك ةهيدتلا ىف ةوقدل عرابلا ندا لها نم نيترازولا وذ

 هللا دبع ده ونا أنا :لاق مزح نإ دينعم ورا: ربا رضانلا نمخزرلا دبع

 ديبش نب 'رمع نب كاملا دبع'نب دمحا نيترازؤلا»اذ" نا ”روبج ىبا

 هيلا بكف هيلا لبعي نلف اينوجعح# ةتقارق روهج" ند ىكللا دبع ةدج راز

 فر ليا تدون ليزا 0 ور باد نع اك نلانينإ

 قوقعي .انزُب ىلوت ارامح انلو؛ء قوضب !ذرز اننكالو

 كلقلا دبع ةباجاف
0 

 (4) باوصلاو ىق:ةرلاب الصتم ىفلوملا هينك !ذك ريصبلا دبع نب ديحا

56 
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 ب 5 8[ لما نب ١ هي م قانونا اه

 م : ىلا كل م 0 مسا سيح

 0 د ا اررلا ضن نأ ىرخ ا و و أ
 هللا مسأب ١ ا نا ةرغو

 4 ا مع ع ف

 ةديصق نس هلو
- 

 ْ جيو
 هيا بن 372 ْ

 0 ع 0 نايا وم توجع اذادح. ٠

 ١ رم .اهنم تيملاو نا ال بلا لم
 3 ول 0 5 ما 00 1 لزغتي دلو

 رد «هرأ 2 -9 1 59 تبرم كا نا 3 ذاوع كولع نايم ةايعل

 نأ ةلخاب تنال اهب اندب ايلاهك نيركذت 0
 © قيبعمل

 اهلا ةليوط ةديصق نم بوب حن ايو
 0 0 1 د د دعب اظل

 وبا ردب 500000-- -450-

 0 0 0 0 هكا 3ك

 4 1 0 ديحا -431-

 006 | دبع 8 0
 2 م

 د ل

0 5 -- * 22 0 

 2 ضي 3

 بط 4 نم ئبرغلا,| 9
 0 يا 0 00



 دف (3061. 47. هه

 انيفاصت نم ىقانص ؤهللا درويو امنلات نم قلط“شيعلا بتاج ذا
 انين امس هنس انيخجدف هفوطق ةنبآد وهللا نونف د 0

 انيداير ال انحاورال ممتك ايف روزرسلا دهب مكدهع قيل

 أبا ىنكي تيدا ىو هيقف ىريبلال ىنانكلا هللا دبع دمحا -497-

 « 69ه ةنس ةبطرقب ىفوت سابعلا .

 ىنكي ثدح# بيدا هيقف فيرط نب هللا دبع نب دمحا -؛98-

 مساقلا وبا هيلع ىلصو هإ9 ةنس رفص ىقوتو ع6 ةنس ةدلوس ديلولا ابا

 دهر ميخرلا دبع نب ده دبع ىوري ةلس ما ةربقس ىف نفدو ىقب نبا
 ربلا دبع نب رمع ىبا نع وه ىوزيو مهرغو ةمعنلا نباو ةداعس نبا

 « امهريغو دهم نب مناحو :

 بيدا يمال ”نئابتلا وبا قيظتلا ىسيفلا هللا دبع نب دمحا 440
 سلدنالاب ناك هيف لاقو جييطملا ْ را ةركذ غيلب اش ام نسم رعاش

 لزغتي ةرعش نم دشناو ناسحو دايز ىلع اربسو ناسحالل ارس

 ةرثكا تركف اذا ىش لقا هلوا لزهلا ناك قوشلا ن ىم دج (*)

 ةركعذن الول ىان لوقا دقو ةعتمت الول اند بتبيبح ىو

 ّْ اهغم ةديصقب كاع نا لك جدمي هل دشناو

 ناش انلوا ناش * ى]ه ةرظنب اه اهيهذ.» ىعلا ل تبهذ ةلقم مك

 تا هرذاو يروج 3 كرو 0-90 اذإ مالحا ثاغصاب نهر

 ىناوخ عمسلا ل كاس عمسأو ةيذاك نيعلا نا ىلل "هب راظناف

 ىناضلا نئرت الام رت ةاعدلا نا رظن هل نيع (ىذر لك لقت او



 ١ م 0 ن1 قس 38

 ىجاجلا لا دبع نب دنحأ رمع ىببا لد تارق لاق
 و 7 مى الالباب نم تملا تانيا هع هابيل 5 مقا د نا امده "يووم 8175

 ف لأ 0 3 دينا نع هد 0 دوراجلا ىو دمج 0

 7 , 1 هكورتملاو افعسلا"باتكحو ةوراجللا نبا نع سدديزلا
 8 0 دادالا مكر دوزاكلا يل ةفياح ١ يد باتكو

 0 نس ابيرق يجابلا , 3 وبا 9 0 وا
 0 مع كر ها اسر خبا# ا

 هبا 5 ( دبع نق هللا في قف 20 -24-

 : اب فيري ا ل ا ال
 0 2ك يق 1 يا

 دسم هنع ىوري مساق نب دب كيتا
 5 ام 0 ا 3 4 0 07

 يدرس يما راسو
 0 كح ب 1 0

 سلما 5 ناوكن نب هلا دبع ردي ا وول

 ا رو 6 ملعلا لها و نم ”ىلسدألاب)

1 3 4 

 ا 1 ب اهؤمع 5 00 :

 ْ لأ نس هاو 2 نوكيز 5 للا ٠ 2 5 دمحا ه0

 َ ف وا ْ 56 #2 ل

 3 دتاقا ن 0 1 0 9 "1 0
 2 5 تيش 0 هوب ا ع ا

 57 هه ون 0

 4 0 لقا ل لوو 0 00

 ب هوم كاتي 0 بلع 17 15 2010-0
 : - 0 5 ةليوط دي 0 دلو

 اجا 4 ار داع ناش 5-5 3-2 تيم اي اي ه6 هيلدا

 تثبلا اقوش انحسناوج كتبا امف انتو معنب
 فال ١ كضق# كنيلبت ىثلل لارا وديع اانغخ اه

 انيسن دقو طرأ التل ندابلا ىرن انك
 1 د 0 نيد داكن | 2 امد ١ ”هليبالالا 5

 ئ ..انلابل اسي , حب تناكو ادوس تدفف انمايا مكحدقفلا تراح
 و



 ذو ينو كشف

 رباكا ةعايج هند ىور ةياويشا ةوباو ره نكسو ةعامجو ةابا عيس) ىجابلا

 نمحرلا دبع مساقلا'وبا ىضاقلا انا, ؛ريلا دبع نب رمع,ىبا هيقفلا مهام

 ناكح لاق رولا دبع نب رمع ىبا نع بهوس .نبا ان لاق ده نبا
 تيبلاو ىارلاو. ثيدحلا عمج هناسز ةيقفو ةريصع ماسا: ىجابلا رمع با

 سلدنالا روك ىنم اهرغب الو ةبطرقب را ملو. لضفلاو ىدبملاو سيلا

 ركاذيو هقفلاب ركاذب ناك هعورفو نيدلا ئماب هلع ى هب ساقب الجر

 نب ده ىبالو ديبع ىبال ثيدحلا ىبيرغ ظفحيو لاجرلاو تيدحلاب :

 رشع ةينامث نبا رهو سراوفلا نبا ىبضاقلا ةرواشو انسح ,اظفح ةبيتق

 يتب ملف ضرال مولع ةوبا دل عمجو هدلوم عضوم ىهو ةيليبشاب امام

 دمحا ركب" وبا نع رصمب 0 ارخاتم رلحر هنا الل دحا كا

 ةزمح نب نومهملا نعو سدنهملا نبأب فورعملا وي نب ده نبا

 نب ديمح نب هللا دبع نب دمحأ نسعلا ئباو ىنسعلا نيسحعلاإ ىبا

 نسعلاو ده ىباو ثبرح نب ورمع دلو نم ىثادغبلا ىثب رععلا قيرزا

 ناهأم نب يسم نب ياهو دبع ءالقلا ىب او(! :باردصلا نب ليعمسا نبا

 5 مهدلعأو هبتكل سانلا كيسا | رم ناكحو هن ترتكو) مهردغو

 نب ىدغلا دبع ده وبا لاقو «ربلا دبع نبا مالك رخآ اذه هتياز نم

 ىجابلا هللا ذبع نس دهم نيب دمجا رمع وبإ قلترملا ى ظفاحلا ديد

 اذه رمع ىبا دلاوو ىنع بتكو هنع ثبنتك ملعلا لدا نم ىسلدنالا

 انرمخا ىنغلا دبع لاق اذكه ةيليبشا نكس ناكو نيثدحمملا ةلج نم

 ربلا دبع نب رمع ىبا نع بيس نبا نع ةريغو مساقلا ربا ىضاقلا



 |ا/[ (ككلب زكا سعر

 نوجا ةركضدذ رعاش بدا ىناورملا ناوفص ىتا نب دمحا -4ان-
 هل فيشنأو مرت ندا

 . ور نسجل | َث يكل انا قد ا نومسايلا اذهل

 قانو لدط اب ةبداغب ايون هشيارع كسلا 1 الف

 5 7 3 3 0 .٠
 6٠ .. ا . 4و

 ا تاينجلا 3 0 روخي نذع مجا شيرعلا“ مايغ

 قحتةسي اس هثيقو امل يجو أم نم هتيقس ولو
- 

 دمحا -417-

 وه ع ا حم ( 0 وانس ةريغو جانو

 دهمحاأ , 2415-

 3 سلد د الاب

 سا ؛ةركذ سل ١زالأب ةدكضلا كبحاص ىرابصنالا هللا دبيع دمذدإ -419-

 1 م وه هلعلو دابق ىذلا لعب سنوب نبا

 ةعايجلا ىضاق ئعبصالا اة ىنا نب هلذإ كيع نب دمحأ -190-

 مب ةنس اهب. تام ثدحم ىمع اننإ ىنكنب :سادنالاب

 دبع نب ,بيبح نبرا1!كرلا نب دج نبروللا دبع نب ديحأ, -121-

 .ىفنحلا) مكحلا نب نورم نب كيبلملا دبع نب ديلولا نب رمع نب كليلا
 را لان سلدن لاب راف ةردغو داهم نب هوو" نع كر ) نئطرق

 نيمياس نب بودا معا يبا نا قىور ىيلوللا هللا دبع نب ديحا -4232-

 53 ديحأ نب م 3 وبا ةركذ + مناع فان | اب ةيابل 50 روع نس لاياو

 ناب فرعي ةيققلا رمع وبا ىلع نب ده نب هللا دبع نب دمحا -4425-

 (1) طخلا' لكشب

 ( نبا سم و .هسلذلا ) ىرومنلا جرفلا نا: هللا دبع نس

 ا ولا ف نع ا درج سس ا ضيفا نسحب ال اس ووو 0ك 5

 58 : هع ع ضحي وف د اي تنورة وسل تب

 : : 9 سلا ماس وو ا ا دا يا ل نع

 ل : ١ سي رع ا ل

 نووسنااوف جا تنته ندع ا سكت



 53 ْ (581. 47 ل1

 ةطرشلا تححاض كل عيقوتلا ىصتقمت تدك لعجو ةعقر لوافتو

 لاق نالف قالطاب. لاق ىنكن ىنلا اذه ام رفاع ىبا نا هل لاقف

 نيلصيل هللاو تيفو لاق هار اذ عيقوملا هلانف اذهب را نم لاقو درخف

 قالطي بسكف نلصي بنك, نا داراو بنك ان ىع طخ م

 نس هب ادب ام ىلع دانت عيقوتلا ىار اهلف ةءقرلا تكدلاو :ذخاف لاق:

 دكت انم لاقث 'باتكلا . ىلح ايدامتام روضنملا هيلا رظنو هفالطاب رسال

 اذهب رما نم لاقو لواط نم .دثلا .ايسن“ سف لجرلا "الطاب لاق
 تلصي نمنكي> را كاراو "اليد ام ىلع طخاف ليخ ىارف ةعقرلا هلواد

 قدامت م هب عقو 5 رظنف بانكلا كدااو ذحاو قلطي بدكف

 طا اذبدو لاجرلا ىالطاب لاقف : تنك اذ اس لاقف هب ادب ناك ان
 هقالطا هللا دارا نمف ىمغر لنا لس معل لافو تجمع ةاز 00

 ابيرق د امك وا ع ال

 2 , «* ةثايعبرالا

 ٠  1ئقرول ىدحللا ريغتشي نب فلخ نب ديعس نب ديحا 23

 ىردعلا نع ىورد) 9 ةيش ىو ةلالج تيب لها نس” بنولا تاقيطم

 *:(ربلا دبع نب رمع ّىناو ىجاهلاو
 ةنس ىفوت ىرقم هيقق ىلطيلط دادحلا نب لبس نب ديحا تقووح

 ه« ىرثملا نوبلغ نب معنملا دبع ت تاس اهيفو ملا

 - ' .-44185قداو لقا نس 000 ةدعسم نب ديعس نب (1) دمحأ

 ةراجمملا 3

 رركن 1١(



 0 :لضفا كة تر

 رثكاب هنع ىور نممو هنم ,ةعامس اهل الل لوكي ,ل دنا لاقبو ربلا دبع

 ربلا دبع نب رمع وبا لاق اذكه راطعلا ىبحي نب نمحرلا دبع ديز وبا
 افنا اندروا امك 0 ند دمحا هنع ىور يذلا ىمردع#لا مسا ىف

 راحا يسع نب يسوم .ىب دمج ركب وبا هنا رخآ عضوم ذ تبارو
 ةافو تناكو ملعا هللاو قمم يك ىبا نب مهاربا نع ىورب هناو

 / « دمحأ نب ىلع دهن وببا هلاق اميف مه. ةنس ىفدصلا زوع 5

 ٠171 دلاو ريزولا رمع وبا بلاغ نبا مزح نب ديعس نب ديحا .-419-
 ل ريخلاو بدالو ملعلا لها سو ةيرساعلا ةلودلا ريزو دمح* ىبا

 ناك بئقانكلا قيشر نب دمحا سابعلا وبا لاق ةبوق دي ةغالبلا ىن هل

 ”يطابخم ىف ناي نمم بجمع ال ىفا لوقي مزح ىب رمعوبا ريزولا
 ل يع ىف ىلع ذا كل ىنبدي ال ةنال ةيناكم ىف ةقلق ةظفلب هءىجي وا

 ال اذهو لاق امك وأ اذه نم عسوا مالكلاف هريغ بلطبو هكرتي نا
 .لاق يحل 7 ىلع دمتم وبا دشنا ملعلا ع عساولا ردتملا الك هلوقي

 انيع ىتجست . نأ تيبش اذا ىل هاياصو ضعب ىف ىبا ريزولا ىندشلا

 ميج نإ دبحم ربا كثدحو اهنودب تبسر الل ةلاج ىلع نكن لف

  «ىنتشملا ا دي نب ماش امشهو ىبسيع نب مامن وبا7 ان ل اق

 ىبا ريزولا نع ىقجصلا نيثع نب رفعج نسحلا ىتا ربزولا لا نما"
 ىبا نب ده راع ىبا روصخملا ىدي نيب ناك هنآ هيلع هللا تيحر

 لجر مال قاطعتسا ةعقر هيلا تعفدف ةماعلل همسلاجم ضعب ىف رماع

 دتشا اهارق اهلف هنم همظعتسا مرج هولع اقنه رماع ىبا نبا نأك نوجتسم

 يبلصي بنكي ,نا داراو عقوي ملقلا ذخاو هب كلاو ىنتركذ لاقو هيبصف

 ملقلا كوبا ذخاف لاق ريزولا ال باتكلا ىمرو قلطي بتكف



 2 ل له ودا هع ىورد هبّثذ 0 ومجال سس دمحأ -4082

 1 861. 67. هك عز

 دو: رشن وا ثكسملايك ا

 ىدوع ملعلا فر تاو مزح نبا 0 ” كاب 08 :

 ٠١ م 0 ١» هوك ءاشلا ثاهح

 ىدوع روأ 2 اءذج ع تاج نفل

 6-2 اندشنا لاق ةركس نإ ا ود كفنا ١ دا كلذ ممم وو ةريغو

 هسقأل 10 كي نب دمحأ مساقلا

 هيلع ةلسابلا بتاسح عتيد وماي نم دما ليلا نكرذاف مثا نططلا صضعب 5
0 

 ةرادحجلا ئداز لا نم ئراجكا ةدعدم نب ديعس نب دفحا -409-

 يب مثال ةنم ةجدع'ا ئذ وب نسلدن الاي تاس :ثددم

, : ْ 1 1 ' 00 - 

 نك نة ىئييطرط ىراففلا لامعا نا كليعس 2522 دمدحأ -410-

» 1] 

 خصب ردع ودا 1 ىليجتتملا) ىفدصلا مرسلا نب كمبعس نت كمحأ -4141<

 نييشت ا كلّ ومس 8 رداو دادزلا ديدلا ن: : كفي أ ةءايج نسادنالاو

١ 

 سس ءتاربآ ن: ف هس[ عايل لحإو م د ليو 000 0 نبا

 نب كقحأ رن اياو 5 ناسوف نداورمغ"ىنب, دو رفعج أعاو ىنامعتلا
١ 

 تحاص ةنيجدع سس ا ن : ا 7 ىسردعملا ىف نبا يسال

 كك لا 7ك كو ل كد لو نب لييكتو لبنك ن لوح أ نب هللا دبع

 ا ساكلا لا 3 ند نا | اع هو 6 ! يصحح ايامك لاجرألا .ردرات

 ىبا نإ 4 ىورذملا ديحا نب لنولح ندم ةعيس د جرب روتفلاو ةلادعلا لها

ق زارعلا نبأ نورعلا ىل مضيع دهم نإ دمحأو رفعج
 ند روع ىبإ لا

5 



 دلي ([*61. 328.

 ليدملا قارثلاو نيبلا ردح ىكبن ىو اهنيذ نع 'ابيغب مل

 كب وغلا لوطب اهتم ىقايعشاو ىهحازتناو ىابرغل ىلوا اهنا

 , لوفألا "ةينقو دنع سمشللا عم تعبصاو نيعطبالاب ىلدا لح

 ىب هللا 'كيِبَع نب 8 هيبأ ل كمت نب اركز لب كيحأ ١ للام
 ةتاهح لطت ملو هلع لمحو ىنعو عمس ثدعح» يبلا نمحرلا دبع

 ' م18 ةغس نم لدن الاب يلا

 1 رويقس ةبطرق ىضاق ندخرلا دبع نب دايز نب دمحا -409-

 9 8 ةداس قول هللا 0 سنا نا ألم: تنيضلاا وه

محرلا دبع نب دايز نا لع نب دايز نب دمحأ -1 0
 . ىمعللا ن

 هنع ىور م[ ةخس تامو ةروغو حاضو نبا نع ىور ىسلدنا ىضاقلا

 دايز 0 ىذلا وه نمحرلا دبع نب دايز همنا دجو دعس نب دلاو
 1 دبه سنا نب قلت بحاض ةيقفلا نوطبش

 ةقرؤيمب ىقوت هيقف يطرق قر باطلا نب فيرط نب دمحا -404-
 : ما منك
 نع فورد ويش هيقف٠ يسمع :ند (ىلع نب) رداط نب دمحا .-108-

 'اه 8[ ةدسأ ةبنادب ىثرت ةريغو ةركس نا ىلع ىربأ ىمضاقلا

 اهن تانن ىسلدنا ثدف .ئرملا رصن نب نميلس نب دمحا -406-

 ْ ظ , «ب س6 ةخس

 نب هللا ديبع نب نمحزلا دبع نب دمحأ نب نميلس نبا: دمحأ -407-

 ىو هسفنل دهن بدال لها نم ناورملا ركب وبا رصانلا نيحرلا ذبع
 0 اا

 (4) يص

 7 يدوي +
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 اما ا فا ابر تيل او حرفا ير ييحوض رجع فيي دف



 اذ 7و. ثوب 5ث عر

 يلا ةيجلا روما يف رظني ناكف ةعيصنلاو ةقثلاو ةدويلا نس مدنع

 املعلا عمو ف.دجلاو ةقفلاب لوادر ةيايسلاو لدعلا نظن اهف ناك

 ل انيار ايو ىداز علا لاق ةاكجج رومالا جابو مهرذوبو نرعلامصل او

 هب فرع ملحو عضاوتو ةطرفم 20 عَس ةارجم ىرج# ص ةسابرا ١! لها

 لياسر هلو ةيلاغ نم نع ةيامعب راو: نيعبرالا بوب بام .ةردقلا عم

 نب ىسهع نب ىسوم نارمع ىبا كل ةلاسرإا اهنم ةارادتم ةءومجم

 ف ناررهقلا ئب قف نيدرلا دبع نب ركب يباو ىبافلا حجاج يباب
 ىباك لا حاحا جارت ىلع ..ودس - هلو اههتهب ح الصالا .

 هقيأر دقو ىده ١ لاق. لذ نم لضصنا ام نأ اعمو ىي اهنا هللا دبع

 نم 2 مع مآق مث قرطا كى سام ىف ىف بسضغ |: | 5 .ةرم و ام
 هللا للوسر نع رب ىا ثيددح 1 بهذي ناجم تف نرغثا 1

 لاق ىنابضغ وهو نيا ةذيخي ,تاح كح يجد اى ملسو هيَأَع هلا ىلص

 تدك لاف بئاكلا يف هب نب دمحا يسابعلا وبا سهئرلا ان يضل
 . 65 ا نلعب 5 دا ل 5 : رعالل نىيلط لوا ريمدعب ةقدارجلا نس ىف و

 ةعيط ىلع رعشلا ليقب هناو :تديبلاإ ةبجدح ةيوش ىبخ نم 0 4 روسأ :

 0 نأ ا 6 0 0 ناسا ل

 ةرعش نس ىظفح ف (*|ىقب امم 6 فرن يلف ا

 ليوعلاو !كبلا لع هملت 73” ليلخ لذ نود نم ىلواخ ؟ 580

 ليلغ 0 تكجيه ىكهضلاو أاياشعلا ٠ "وده تدرع املك

 ليم بياوخلا تسن تالده تالثا ىوذ ىف نيدرف تاد
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  نونلا فذ: فقو قنوشخاو مهوشخمت الف هلوق كل .غلب ايف اهفسلا
 3" والقال دعب الو تفقولا فا اذوس ةتبشم ىه لاق يمشلا [تاتماف

 ٠ [ذمعت تكلذ لعف اينا هنا لوقد نم نساكلا ىنمف ءادالا لها نيت كلذ

 راسا ال مل هنأ" لوقي نم مهيخمو 200 8# كدل فربعبل اعنيقتو

 وك بدكح هتزاجا بتك يذلا ويلا ىفو ةزاجا نا كل ةيلع. ..

 0 عما هي فلخ نب دمحأ ىفوت ذيل سابعلا ى د ةزاجا

 "نب المح نب ميهاربا عمس رمع وبا ليلخ نب ميحد نب دمحا .-309-
 ىرهترلا هللا دبع اباو ىضاقلا قعسا نب ليعمسا ىخا نبا قا

 ئومجتلا نمنع نب ديعس نملع وباو رصن نب ديعس نمثع وبا هدع ىدر

 لسفلا دوق نع دمع نب ىنمحرلا دبع مساقلا وبا ىضاقلا . قربخأ

 'ديقتمو رضا" نب ديعس أن لاف ذل هلا رطل دين تي

 0 ال ةنسلا بتكب ادا

 دمخا نب زهبزلا نع لهلخ نب ميحد نب) دمحا نع ىريبرلا نميلس

 'وفو ةذج هكلس الوآ بسن ادحاو هلبق ئىذلاو هنظا اناو ىدبمسعلا لاق

 هع منال كس

 ىلاوس سس ةردأ ناك س .ابعلا 0500 تئاكلا ووخر ن دمدا -400-

 ' ويف ززبف بذالا ٌكلطو يطرق كن كلفنا يسري اره اكنو دينهش تب

 م ةقناهل ىلع نقتملا طا نسح عم لياسرلا فانص ىف قسبو

 نسا غلبو كيدخلاو .هقفلا لل لانو مولعلا رداس ىف ككراشو امهيف

 نب دهاجم شيجلا وبا. قفوملا ريمالل هندقو ةلزنم عفرا ايندلا ةسائر
 كلذ هل تدكا نابسال هتلود ىإ < لك ىلع ىرناعلا هللا دبع
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 اس اوركفتي , مل وا, نيعم ىديك نا مهل ىلساو انقتن ذاو بزح ىن. هيلع

 ارقي مث مهل ىأساو هلوق ىلع فقي نا ةرساو ةدرف ةنج نم مهحاصب ظ

 دل لاقف ةنج نم مهبحا صب ام قدتبيو اوركشتب مل وا هلوق ىلع ققيو

 ثنا :لجماررقمؤيا 2+ لال و "طار خقشح ةراقتخ نب سحلا وبا

 <: قعاارق دق نوثيع نت سابعلا "وبا ناك لاق "اضيإ'انو لها

 قيقد ةفق هديبو ةيليبشأب م تاذ ىشمي وه انيبف هزاجاو 0 نبا

 جايعح نب مكحلا ىبا دجسم مامإ ىطسقرسلا رماد, ئبا ىلع فقو 1 ظ
 تلاطإ ىلع هدرو هناقتاو رساع ىبا: تود عمسف هيلع ارقي بلاط

 نا ذاتسإلا هيلع اراشاف“ :رعشي ال وهو هدب ىف ةفقلاو ةدم فقوو ا

 ىنب اذ هل لاقو لكدف هيلع اقافشإ دجسسإلا باب ىلع افقاو ناكو لدي

 تعيس ام يبععا ىديس اي لاقف ةلومكا "ذهب نشفن "”تبعتا كل ام

 اًذول ردشاف ءامزاع تنك نا هل لاقف“ د الو كيلع ارقإ نإ ديرا اناو

 تورجلا». قطنلاو تاردهلا عضاومو ققاوملا ملعتتو بنكنو ةاودو

 ىرتشاف هل لاق ايم ديلع ةارقلا ىف هتيم لبس ادنمل لكي ملف !اريثتو

 الع عجرت“5 ؛اجال“ دعب لوقبو هيارا ف كلل ع نيب مر وللذ

 عملف هيلي“ تارقو هب ىرما اننأ تلعف نآ دعب ةيلأ "تؤم دق لاق“ مولا

 ىذا ةغابق بكب نو لي ناك هب عقوي نأ مهو ,بسعغف. قد دنس 57

 كلا هدرتو هيقفلا هزاجأ دهن نع ىلا ممعت تلعو ةوذلا لن نيغدانو ول كفو

 ند اد ال بكج كلوخ لاق . للسفن كءالدتإ حالا :كدفلا »اذه لهو .جوللا

 اذا معن لاقف انقو ل نيعت ناو بتكملع ارقا :نابدنراول لاقو يرش

 ع عمتجأف ابرح دود لوا ههلع ارفف لاق ىننافا ناذالك لوا عبس

 لوقيس.بزج هيلع ارق ثلاثا : . ناكر املف رخآ اسوي مث اورثكحو
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 قازرلا دبع فنضم نم هتافايش ىرْوُدكلا دمحم نب دهبع نم
 ارهد سلدنالاب.:ثدحو قازرلا دبع نع ىقاّذَحلا نع هنم هكردتساف

 مزح نب ده ونا لاق هراقو سلا .رب فكلم 1 ىر فلاو

 دهم ةنبآ مه“ ةعامج هنع قورو "0 ةنس ةبطرقب تامو عع“ ةنس ةدلوم

 ميلد ىبآ نب ده نب دهتو ما

 0 اى نع داخل دمحأ تدع. مهرزوغو دعس نب دلخ

 1 لاق لاق بدو نبا انأ لاق نيكس , 0 َ

 ا نب *نلاح نع ثدحا كبندعلا ةاؤر نس 7 نب دمحأ -397-

 ةلس نب نمصزلا كبح دنع ىور للإ راحت ديالا داع نأ درعا نع

 2 ن“ تل سانلا تبثا دمح ال تلق لاف دلخ 8 ديحأ ن ع ىانكلا

 «-: بنهو ندا لاق قلت ى

 'ساختلا نبا را ا لح در حا -39ع-

 ٠ نتسعلا وبا ناك جارت تيا ع ىرقس هيقف *)

 دل تاسرلا نبأ ماد هاذا ن 1 تل

 00 ا بأ يدش - فرعا رع ارم لك 0

 را 0 ذيولت 7 رسمألا قب - 5 ىلع ارقي ص

(1 
 م 1١

53 

 7 5-5 -_ ا نس وع فاحت يح ف ع ثول د 27 آذآ ا ز 7 ز 7 5 9

 0 0 01 5 ١

 نع طيح كن



 ا 0“ 1 ل

 روحبا وبا . . ..ان لاق ىنوربح نبا: نع هللا : وه نوب ةاينح

 نب ده ان لاق دهم نب ىلع ابا ميهاربا (") نب ريعا ابا 1 ديفا

 دهس ان لاق 0 نبا و هه ليبع نب دفحأا ان لق يسنالتلا

 ليس 3 0 2 0 ْ

 هقرق نأو اعابت هيضقد لاقف ندد داما نع ملسو هيلع هللإ لاس 5 1 2

 باتك يىنلوس ىناجرجلا ىدع نب هللا دبع دمحا وبا ركذو هأزجا

 لاق ايغيذم هنظا لاقف مزانخ نب دما ث يدجلا لامر ى لماكلا

 هيهات اهتسماع ثيداحاب كثدحد نورعملاب ياس ىرصم ى ءرفاعم لاذيو

 9 0 قىورب ةأر 3 53 يغيب هنأب قل ل عقو ل نس 0

 و. سنوي ىبا هفرع دقو ف انك سيأو 50 هنظ نيروكذملا

 + لاق امك ا امك ىلا
 ردع وبإ هتينك(4) ب ابجلا نباب لفرعب ديزي نب دلخ. ىن , دمحا -3972 ا”

 : ثيدحال ةيوارو انقتم» اظفاح ناك ةهنطرق نكس 0

 قلع 0م مهام ةعامج عمسف. لحرو ار ذكم

 مساقلا ديبع ىبا بحاص زيزعلا دبع نب ىلعو مامه نب  قازرلا دبع

 نب دم“ نب .مهارباو حاضو نب دهم سلدنالا لها .نسو مالس نبأ

 مالسلا دبع نب دهبو دلخ# نب ىقيو قسوب نب ريع نب ىبجنو زازقلا

 عمس هنا ربلا دبع نب ردع وبا ار كرس مداقو ىنشخلا



 ِ هل »يه هقدر

 دجو ول ركاش نس هليلق رجةساف اددع ءاهنم تاسرا

 دمعات ال معذ نم هثيلوا, امل تلقو اهندلا لسرال

 بذالو ةهبرعلا لها نس ىبطرق روع وبا بابحلا نب دمحا -399-

 بدالاب ةفذج عم ناكو مزح نب دمحم وبا لاق امدقم اذاتسا ناك

 ىف ايح ناكو ةروما نس كلذ ريغ د: ةلفغلا ديدش ةهبرعلا ىف هفرصتو

 («رذناغ نب ولم .ب ىسعي نع ةيار .ل ثيار دقو لاق ةيرسادلا ةلودلا
 ' ولا ةديعاو ةمجمعوملا ابلاو ةلمهملا اعثأب 01نو_ مح نب ديحا -303-

 « ةيرماعلا ةايدلا مايا ف ناك ةلالجلا. بدال و ملعلا لها ن

 (ةلم)لادر ىنا ناد قورعملا ريع وبأ ىضاقلا نسما نب ديحا -394-

 5 ىزالا دواد وبا ها ىورد روئشس ثدح“* هيقف

 لل لقتنا ىرصم ةدجوملا ءاخلاب ىرفاعبلا مناخ نب دمحا -395-

 رانئيد نب ورمعو رد كنملا نب دمحم نع ثدح اهب تامو سلدنالا

 امصو ميلس نب ناوفدو هأطعو ريع نب هللا دبع ىلوم رثيذ نب هللا دبعو

 دبع هنع ىور قرفاعملا ليقو ىراف لا ليدار:“» نب ورمعو ة.هونلا ىلوم

 روع نب دمعسو ةساوتلا ىلو» مسلاص نع اهنوري هخستن ةعيهل نب هللا

 لاق مث نيد ربعملا ف هب ردصو سنوي نب ديعس ويا هةركعذ ىدقاولا

 ظااكا ديعس سس ىنغلا دبع دقق ن١" هو ةذلو ايفو سلدنالا ىفوت

 نب دمدا ةريغو ىرصلا قارزلا اقب نب ىلع نسحلا وبا هنع ربخا اهيف

 نسعلا وبا دل جرخاو سلدنال لها ىفو نونرصلا ىف روكذم مزاخ
 ظفاححلا ىنثدحو .سادنالا ل وب" هنن ن لا ىن ايدج ىتطقرادلا

 (4) اعلا جتفب ةطبض
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 (رهع وبأ) ىببجتلا رشب نب ل.ةيسأ نب ده نب رشب نب دمدحأ -380-

 ا اش سلدتالاب هل فب فردومع# سب ال نجا فرعي ىبظرف

 بذاكلا ديم“ نب ديحا دج ريزولا صفح وبا درب نب دمحا -387-

 اسهير رعشلاو ةئالبلاو بدال نم رفاو ظح اذ ناك ةركعذ مدقن دقو

 نب دمح# وبا ةهلاق م3 ةنس تان اهدعبو ا ةلودلا ىف امدقم

 #4 مزح

 وبأ ىردتقخلا ىبصعلا ليم نب ىنورم نب اقب نب دمحأ -38و-

 « ةرهغو ى ةذيطلا# ساق" قنا" نع ىورت كلذ هيقق رفعج

 ده ونبأ ةركح .ذ بما ذا رءاش 0 3 ص ديلت نإ ديحأ -389-

  ةرعش نسف لا نبأ

 الذلا' لوثمعت ال رجلاو الق 3 لدلابب" ضرا ممل

 الوحأف ةزعلا "ل راص لماح 3 ا لح بز" اي

 الح ةرا مسل ةلصوو هيك ىلغ ىهاسلا كسرد

 ني 6 ةدامس .ىشون ةهبقق رفعج ونا باك" ىو : هوك 0-3 -500-

 ص < ةدرماعلا ةلودلا 00 بس را رروج ن: دمحأ -501-

 دمحم نب مههارب ا قعحا ىبا 0 .كاعلا لل انايبا 1

 دلت اهنم عضولا تدرا ى 00 من نيمترأل 31

 داجلا .ىتبن“ىلذ ىل 2 ىو اهدلج اهدالوا نق قش

 ظ هرقل ةلرلط ضب دب لك اطل نك كدب ةلخأد
 دلولاو اهلتافق لالح ما اهلثم اهلبق لدار نا ام

24 
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 ىب نب دوحإ مس.اقلا ىباو ةيطع نب قحلا دبع ده ىباو دمحأ هئدأو

 ىباو ىبرعلا نب رك ىبا ظفاعلاو.ثيغم نب سنود نسعلا ىباو
 | مهاربا قحسا ىبباو بهوم نب ىلع نسعلا ىباو درو نب دمحا مساقلا

 باتك رثكا هبلع تارق لاص#لا  ىبا نب هللا, دبع ىباو لقلق نبا

 « ةثامسمخو نينامثلا لبق ىفوت اهقفت ىهف ةداور اطوملا

 نييبحم نعاش بيدا سابعلا زبا ىئابرقلا دمحا نب دمحا ,-384-

 ال ميحر نب دهس لِ هب بتك . . .. . . . تدشنا

 هرات ىلحلا ىفو ةر'اد ىلحلا ىف ةرازولا هنم لاتخمت ايرس اي(

 ةراشو ءاهب اهصخش ىلع ثكذم ثتليح ةطح نادزت كب

 ةراما انسلل .بدنلا ىلعوب لالخ لالجال هيف ترهظ

 '0 تكول الباج لزب ل رعب ةمهرلا ركب ابأ اب
 ةرايزلا كاوذ كل يلاون نإ ىضقت لياضفلاو لصفلاب ترز

 ٠ ميحر نبا هعجارف

 ةراز ادشي ىلعلل ادشب ذم ةرادسف ديشب ادغ ايكز اب

 ةرارغ ءاكزلا ةحار تدحهش ابضع دجدملا ةدارب“ اماسدو

 | ةراهزا ىلعلا ديب ىل ترصه ءافو ضور كنم لسفلا رماس
 ةرامثو اننيب دولا عبرم هشورف افصلا ةميد ثمهو

 ةراخف اي.ةديج ىل> اد سابعلا ابا ناسزلا ةلقم انساد

 ةراشألل ىنعم تناف اوراشاو اسوي لضفلا ىتف نم ليق اذاف

 هللا دبع وبا ليقو رمع ابا ىنكي دلخم نب ىقب نب دمحا -385-
 ىف مع ةنس اهب فلس ىفراع ثدحم هيقف سلدنإلاب ةعامجلا ىضاق

 ع رصانلا نمحرلا دبع رهمالا مايا
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 مزح نب دهن وبا ةركذ بيبح ىلوم رمع وبا ملفا نب دمحا -379-

 ماكعلا دع ةداهشلا ى: الوبقس ارعاش ابيدا اثدحم ناكحو ةتيار لاقو

 ظ هزغش نم ”ىنذشلاو
 درققم ناك ذا هب تيقش امك.هب رايدلا دعت" ىلع :تيقش سب

 ابهذ دق نيبلا لبقو ىبلق نيبلاب اهدمحاف لاح كل 0 ع

 ابرا مكبح نس نذا تيضق الف مكدعب شيعلا ىف برا ىل ناك

 ىلاقلا ىلع ىبا نع ىور ىوغللا دجس نب نابا نب ذمحا 2380-

 ىوتلا بيدالا نوريخ نب هللا دبع نب قسوب ردع وبا ةلع ىور
 « ىدباعلا نسحلا وبا هلاق

 سحرلا دب زدا“لار ركب نأ لها نب "قش قي ديلا" هوا
 اهيلع بلغو ةيسرمب سار دق ناك ةسايرو تداو ةلالج“ تيب لها نم

 هب عم ةنس ىفوت هدلو لبق

 نسحلا با ئىضاقلا قدزإل ده نب (دمحا رمع ىبا نن) ذمحا بة89-

 ىورد هقفلاب فراع ثدحم رواشس هيقف ىطانرغ ريصقلا نباب فرعي.

 نب دف زك 4 ىناتنفلا ْنِلَع باو لبس ب" نيسفع غبصألاى با نع

 دم هللا“ قبغأ ى جا جرف نب دام هللا دبع ىباو ملكنلا ىلقضلا قباس

 يدا انجاب نط سدا دل ا .انالجح | ذيل انواع ىلا
 ا.ةارقو قد ط4 هتسرهف تدهق تباقع نب د داهم نب نمحرلا دبع ده

 « انيلع انمدق رفعج ىبا بيدال/ ةيقفلا ةنبا ىلع ةيسرمب
 ظفاح بيدا+ههقفا رفعج وبإ ئذزالا دمحا نب دمحا نب دمحا -383-

 3-0 بأ نع قوربا هن ثدنحو هال[ ةنس و ةيسرم انْيلع مد قثوم ثدحم

 ٌشهابلا نب فكلخ ب دمحاإ 5 ع نسحعلا ىتاو ىرد نب نقلا



 |[ (ا61. هفعب 6غ )

 سابعلا أبا د جالملاب فرع, جرفم نب د نب دمحا -379-

 لزب ملو ةيسرمب نيرخاتملا ع ء ايدمالا ىلع انيدح ديف ىو ىرقس

 « هخإ ةنس ىن اهب ىثوت 2 2 ةيب رعلاو أاهعماجب نارقلا ىرقي

 نع فور ةقرول لها نس هغغاز نب دمحا نب دهم نب دمحا -375-
 هب ةركس نب دلع نبا ظفاحلا

 نب . راد دلو 0 00 0 0. ثدح“م ةدحاوب

 نيمحرلا دبع همسا خا هلو 14 قس تام عالكلا نب دوسالا نب رجح

 + يدلسا قيد بالاس

 نم اقسلا نبأب نرعب سابعلا وبا دمحا نب مهاربا نب دمحا -3575-

 نع ىهالا نمهلس نب ىبسوم نع ىوري دوج# ىرقم هيقف ةيرملا لدا

 دهاجم نب لسف ىبا نع. شايع. نب ىلع نع عيبرلا, ىبا نب .دمحا
 .. . و. ديط ارق دمحم نب نمحرلا دبع مساقلا نبا ىباقلا دنع ىنربخا
 نب ده نب مهاربا نب فلخ نب دهم نب ميهاربا نب دمحأ -376-

 ماع اهي ىفوت ثدححم هيقف بلش ىضاق ىريمدت مساقلا وبا ىلهل ىبا

 ٠ نسعلا ىباو ىرذعلا سابعلا ىبباو ىجابلا دهلولا ىدا نع ىورد ةاع

 «عبسلا تاارقلا هيلع ارق ريدم نب ىاخ(*)مساقلا ىباو زوفم نب رداط
 دهم عم ىردزجلا ىضاقلا ويع وبا مهلد نب ليعمسا نب دمحا -337-

 « ع6. لبق ىفوت ىدهبجلا هنم عمس ةرهغو صالخلا نب دمحا نبا

 قربملا لإ لحر روهشم هيقف ىثوطرطلا ,نميا نبب دمحا. -378-

 وبا هركحذ ةريغو . ىقرملا د علا ا عمسيو
 « يصرفلا نب ديلولا



 ىرجتسقلا ةلاسر هله موقلا 2ك كديبو و ههركب

 ١ |03/ (861. 05+ ةك»)

 بدكي ملف اهنم لفغا ام ىوس رغيد فلا نيرشعو ةعبرا تدجوف اهناييثا

 هيف ىقبي ما لجو زع هللا لَن عطقنيو هلام عيمج' نس جرخ# له اهب
 سابعلا انا بعص دق ناكو ول 0 نيكاسملاو ارقفلل اليكو

 سانا فا ناك ٠ع ةندس ىف (*ر طرفملا الغلا ناك ادع : ىشكسلفالا

 هليكو يكب وبا خو اعط ىلع !همدقت رسال ةكفن ارفيذ نرسل
 ةناس هل ّذَحاف ماع ىلع انيذ ىل-ذخ هل لاقو هدم ام ذفنا نا 1

 زيناند ةعبرا# ىود قواسم وهز يمقلا ركب وبا درف ريفقلا ىلع ريناند

 ل تداك ىتلا ارانيد نوتبسلا تراضو

 افغضلا ىلع ا ىفلا نس..رثدحا ناكو ايد ةذخا ام ركب وبا

 انك , بش سلا 21 اذا سابعلا ىببال متت تاذ لاقف نيكاسلاو

 لأقف ضرالا نم ةنبت ذخاو هذه فكملع ىف ئطعأ الف لاّجتفلا .لغشي

 ناك هزيغ مسالا اذهب دجا هتداني ل ناكو ردزو اي سابعلا وبا هل

 قفناو ني»دراآ س 8 قى

 شاع مح

 (ركذ ىإ دجن ال ليصفلا شاع مك مهدا نبا شاع مك دينجلا

 رثكأو لقاو هدي نيتس اوضاع دقو ن حفص وأ ةقاو نس ,:تحا مهب الاس

 هان هللاو هَق 71 كلت ن 2 ةبقأم 00 لاو ف ديلا دجوت ٍ

 ثتيش ول هللاو هنس هللا رفغتسا انإو هب ينريعت هلعف ىف تطقس دق

 ىنذدخإوت لف اءرج ناكل نليقانك ص انايع هددهاش اه ركذا نا رازو ان

86 

 نم تيارو ةيءرمب هتسلاج دقو ةيامسمدو نينامثلا دودج ف فوت

 0 هأضقو ةتؤرعيب هل ده ام موقلا ةقيرط ىلع ناوخالا ضعب دنع ةدوكتم 4
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 ى | وبا ه2 فانرب ىورولا دووم نب ددحا نب دبع ند ىبا ند

 م ا ٌ ش # ةريغو قريع قب سنرد

 - لاوهفم كار عما قؤايشيم دق رفعج وبا نقرا نب نين نب نيه هج 00-

 1 ا بد, وباو ىلإهعلان نإ لع بأ هتارقد ماع اشعال نب دهم نع"فؤورد

 7 رعومب ةخس ىف داو ةةيبقو نك كيفان نب دييع ةيبا ىلذ تتامع

 9 ايلا 1 ١ دك د لي معالاب ة

 : ا فورعيلا ى ةقثلا هللا ةديرز نباده 7 لازردا د -567-

 ريدم ,ليضفو ةنيايرو ةلالج توب لها نم. كدحعم هيقف قزاشلا ةاضق

 داير دب ةييارعاساو ةردغو زادي ىلع . قنا ظفاحلا قعد عمس هاني رغلا: ىلع

 ١ دينا حت 0 رعوح ماع دلومو هع ةاس ىفوت ذدقو ىإ ءايرغلل افهك ن و

 ول قطع دوب ديدجم يقف ىلا :ديحا نب دج وبما «ةفم>

 0 ادلع ١ 5 وو ماقلابىبا نعي لرب. دمحا وع نمو زب كيسا “6

 000 + !اوحز# 4 « تاإ“ ةدس ىفوت ملعو, هو

 ّ . يلب | اهنيع لما مث ىراصنال/ هللا دّتع«نب انهن“ ديخا ك7 0-
 ” ردع دحا 4 ساو دروب 5 ++ رعاه يقلق لاف نكس ٠ كنيلا

 8 050 هللا دبع ىبا 5-5

 قوم ردع / ورا نويفس رفعج نب ديغ نب محا -314-

 اوبر دعب كميهب لها ند بيدا كضاف عاذو دهاز رقش ةربزج ل اهأ

 ٠ عقو لاق هيففلا دنبا ئنربخا نيكاسملاو ارقفلل اجان ناكد مدقتو

 ٠ كتعفدف.نيكاسلاو ارقفلا ىن ىبا اهعاب ىتلا تالمالا هيلك 2
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 ايمو ريثك دهزلا ةقيرط ين ةرعشو ه0 .ةنس ىفوت .انضعب' اهنضعب: هبشياال

 هنس تددشنا

 احب دق.ىوشلا, مهلاب مهلكو ىغمب ىنملا اولان .دقو باكولا اودش. ٠

 احابشا .دفولا نلاذ باط ايب ابيط اهياور ئدغق مهيياكر تعحاز

 احاورا نحف انرزو ابوسج متزؤ رضم نم رانخمما لس نيلضاو:اي

 احار نك رذع يلع ماقا !نسو ردق نعو: نقوش نإ انمقا انا

 هللا همحر نأك نيسكا وبا هيقفلا هللا. ديبع . نب دهم نب دمحا - 64-

ناضسر ىف ىنوت ايزئلاب العنان ايحدملا ليمج افراغ
 * هزحو مدس 

 ا 00 -3569-

 ىف هدلوس اكحذو امهفو ةفرعمر اهلعو اهقف هناسز دحوا'ناكو هيف هلع 0
 ىناسغلا ىلع نئيبادنع ىورد 0 ماع ١ ىف فوتو: عاف ماع ةرخالا ئدامج :

 ىل لاق ىخيايشا نم ةعامج هنعم ىَور اهو ةركجس نب ىلع ىبباو

 ابل لاقف («) ةىراو يجفلاب 1 .. ابوي :ةددع انيلكت مساقلا وبا ئصاقلا

 « دقتنما :ّىطلا ة ل :دقتعملا . ىارلا ىف 0 قطب ىرا

 لصاف هيقف رفعج وبا. ئمخللا زيزعلا دبع. نب  دنندم نب دنجا ميلا

 عه٠ بجر ف هدلوسو .ةهلاع. نس يع: انك ةنس .ىقوت ماما كثدعسم

 مهحرلا دبع نب دج هنع ىوزد ةلضفيو ةمظعي ىناسفلا ىلع وبا .ناك

 « ةزيغو

 دقت روهشم ثددحم ديقف هللا طوع نب ىنالرلا دهم نب .دمحأ ْ -564- 

 « 0. ةنس ه اجا ة . اجالاب ةداعس .ىنب هللا دبخوبا اذنه. ىو ب .ظفاح»

 مسالا ىبا زوطتس. ىب ىسيهع .ىب دمحأ نب دمحم .نب .دمحا -36قس



 [ةغع (841. 69 7, 05 م)

 رمقلاب ىل امسلا: "بوت: نركفت. ال :قنباجاف

 اهب سعات قداس 0 ذوت هيقف ىبطرق روسملا نب دهم نب دمحأ(*)-55ق-

 هل“:مالكلا ملع 0  مدقتم سابعلا وبإ ىماذجلا دمحم نب دمحأ -550-

 نم هدشناو ميحرلا دبع نب هللا دبع وبإ اهضعب هيلع ارق لياسم هيف
 59 ئقنزلا نباب ىفرعيو هتخوشم نع ةاور اس عممج ةزاجاو ةرعش»

 ديعس نبأ نينع نب: نمحرلا دبع نب هللا دبع. نب ده نب دمحا -357- 
 ةدلوم روهيشم دوم ىرقم .ةقث .راضضخلا نباب ور قالوخلا هللا دبع نبا

 <. ها غلب وفوق 0[ 7ةخيس

 رواعم ديف" تاقلا انا ىنكي ىميتلا رمع“ نب دهم نب دمحا -388-

 ظ « ةريغو ةركس نب ىلع ىبا ىضاقلا نع ىورد
 ىجبطرق مساقلا وبا ذدلذم نب ىقب نب ديحا :نب ده نب ديحا >ةقوح

 ىف ةدلوم' ثيدحو ةلالجو هقف تيب .لها سس روبهشم ثدخعم هيقف

 سو هيدا نع ىوزي ه1[ ماع ةجدح ىث يله ىفونو عاتاإ نس نبعش

 ةاع .ئورود , مهردغو عالطلا ىلوس جرف نب دمحلو ىرذعلا سابعلا ىبا

 ْ *« ةريغو ةمعنلا نب نسحعلا وبا

 0000 1 ل يعيرملا سانتوس اوم دهاوب دمحا -360-

 رفعج وب ٌدهازلا ىبا مع نبا ةبحض :ققخم ىفراع دهزلا ىف ماما

 طوطخ ةعبس بدك ناك هنا ةيدلب مساقلا وبا ىصاقلا هنع ىل لاق

 < خل + ىع لع نحر او دج نسي !(”نيست يا هبا نييسا

 ا هاو اك 31 4
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 تتاس ةيراج ىف هيزعي بيبح نب لهعمسا ديهلولا ىبا نسيرلا ف

 هل دلو دولومد هينيبو ةدنع

 ايذذا امل رذعلاب الصننم _ابتعس لدقا رهدلا .تبار. اسوا

 ابكوك كضايزا فر علطا موهلاو ةكبا .كضاير ىل ىوذا سدالاب ظ

 « ةيامعبراو نيثالثلا ددح ى ءايخ ناك لاقو ىديمدلا هركح

 عهلخب نءاش نجلا سيتب : ىوزعملا نسل دمع“ نب دمحأ -385-

 هرعشب .نمإ دجاب مل .ئناهإ نيا نسعلا ,قزجم, ريخلا وصوت: رجم

 ٠ . فلوم ةلأسوا اهبفي الا

 ماهيصلا مايد قضقناز ىضمدق مادملا ساك مادس اي جزما ظ

 مادملا نيدو'ايصلا نيد ريغ نيدب ندم. نا دفعلا ىاو

 ماسنلاو نايبلا نسعي ندا ,ةانييح درج .ةبيع اذيح :

 كليولا دبع نب دمحا ىلوس دوو نب دمحأ نب دهن نبا ددحا : -554-

 غيلب رعشلا جيولم ابناهذلا صفح وبا ديهش نب ديج“ سس ريط

 ملقلاو ان ددعلا ف ةلاسر ولو ةسايرؤ بنها تامئاولها نس ب انكلا

 لاق سلدناالاب ككلذ' ىف لوقلاب قبس. نم لوا رهو اميغيب ةرخافملاو

 نيم يارفباز ناي را هع لسى
 ةرعشب نمو ةرس ريغ مزح

 ىلا رصغلا ةزاون نع ةيمامك انتلغم راهبلا قش دقف لمان

 دجردز ند .ةطورخس عرذا ىلع ةصف لمانا ىف ربت نهادس

 دلو

 ريب دقو ريرعلا ىدروزال ىف ئدب .امل

 رشب اذه, ام تلقو لامجلا طوف“نس تربك
 ظ 20
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 ىرذعلا نسناا# عب ندع نب دمحا سابعلا وبا سلدنالاب هنم عمس

 ! « هنع ثدحو ىالدلا

 ثداطح بطرق“ هيفف رمد وبإ اذجلا نب ىبحت نب د نب دمحا . تيوس

 نككلا نب .ئىاد ىبا نع دسا نب ده ىبا نع ىوري روهشم. ظفاح

 ميش ثيغس نب نسخلا وبا هنع ىور ىراخبلا بادك ىربرفلا نع

 قو ةنسب اهدعب نامث ةخس ىبرعلا نبا دلومو مالا ةنس ىفوت ىخايشا

 عافشا ناكو ةينادب دهاج# نبا ىلع ردعتملا بلغت هذه نامث ةئس

 7 * ىناسغلا ىلع ى يبا ةارقد ىراخبلا باتكا هيلع ثيغم ىنبا

 نم ةيإذهملا نس .هلصا ىرقملا ىودهلا سابعلا وبا ده نب. دمحا قلع

 0 وا ةثامعبراو نيثالثلا دودح ىف .سلدنالا ل !ةدو ناورهقلا دالب

 ا فلا اساسا اسدقتم 0 تاارقلاب :املاع. ناكو

 نارقلا تااظ ى. ةرعشت نمو انسخ

 | اهظقوا تللظف اهظح نس انملظ ةميظع نئظ

 ؟"اهظفح الو اهظحل نرداطال ىظل نإ ىمظع مث ىرفظو ىرهظا#)
 اهظفو بولقلا ظلف ىدل رفظ ةريبظ سمشدك وا ظاوش ىظفل

 مساقلا ابإ ىنكي ىطانرغلا ىنادمهلا ليلبهس نب ديه نب دمحا . -354-

 لاقو ىضرفلا نبا ةركذ ريغو مهلد نب هللا دبع نب ديحح* نم عمس

 ا 1 ةئس وحن ىفوت الضاف اخد .ن اكو غيم تر يتك

 رعاشت رفعجاو 71 راثالا نباب ىورعلا ىنالوخلا ده نب :.ةيوبلا -359-

 ةديصق نم مزح نب ده وبا هلا دعنا ىفنلا :زيثك هدايا ءارعش نم



 0[ ١ ٠ ماب هه

 جيراتلا بانك دم نب فاح هدع ئورو "سلدنال .اهقف'ى هكيزان

 « روكذملا دخسلاب روكذملا

 ةشوطرطب ىفوت .ثدحم ئوطرق. هيقفءفززعم ني دعا نب. دنحا._ دفاعا
 ظ ع سانا هين 0

 ةئس  ىفوت ىجاب يقف قحسا : نب ممهارباب نب نهار دمحلا» همدهج

00 
 ىرقملا (دهب نب .ئبعي نباابل نب) هللا ,دبع ىب 0 ديحا 347+ ْش

 امانمإ ىاكو ؛هدلإ لا بولس ثردحمب ظفاح .ديقفأ يفازو ىكمداطلا

 دهم: ركب .ابإ عيسف لجحر اروهشم ةياورلا ىف ةقثو اركب ا

 اباوازدلا ب ركطب يلا جبحانف و ئطاهيذلا .رامع نب. ينل

 نب قاع نب دهن ركب اباو نوبلخ قب هللا دبع نب معدملا اهو بوطلا:.

 دمدا نبب دمحم سلدن الاب عمو :مهريغو قوقدالا نياب فرعي دمحا

 ' امبتقبطو هللا نوع نب دمحا زفعج اداو' ىضالا جرت نب ىبت نبا

 عنخ هن ةجدحلا ىذ 0 ةوت' هنا م ناستمأو ه ند رشعلا دعب راما

 ىدلق مرج "نديم وبآ هنع يور ”-ع+ .ةغس. ةادلوط, ةفسإ نوئامثو ع هلو

 : * اني ربلا دبع عزب مع
 نبا نرونلا ركع وبا قولبلا ئسيع' قب دمج“ نب دمدأ -ةيو-

 نمثع ىنا“ نع ّْن كر لان 2 انقاخ ثييعم ١ ددغ برئ هزي ثارملا ١

 نب نتحزلا دبع ومال ىلوم سسفلا و1 *نباد .قورخلا قطن نبا ديس"

 رازبلا ىدزهاعلا نمخرلا دبع نب مساق نب“دفتحا لظفلا ىبا نعو ده

 (؛ر انهبس :فلوملا هظطبض اذك ىئارهلا
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 7 ! نيم عمد نضيف .ىهلا "اددنم غمد كيارو_ نطو نبذكتا 0

 .٠ .ىتيالحو ىقبحا ىقس دلعجاو ايحلا نودغ ئنيجتت يطب ,زما
 1 ىييازتو ىجداوج لثمب ىنع انهبرت قئاعق“ ةبطرتل رثجاو
 ,|22 ىيتاك .كنا. ندع ربخ# ارهز ىيرلاو.يطابال“ لات يلع رشناو

 هينا بعتي ملف اهرسفي نا هلاس وزغل تاقباب ابدالا ضعب هيلا ةجوو
 عيبا اهيدب ةعقزلا ربط ىلع بيكو انف

 5 4 79 انهفرعت لل: سيلف ىناعملا ببزعلا نع تس اذا

 ١ لوجي زكف ابش نم دعباو ىانا رهدلا اذه هيوج# امؤ

 ٠١ ١ لزسسرلا زكفلا .لجاعا نكالو ىردي'ركفلا لوطب ايبيزإو
 م ا هلل فلا روكذملا ئبح نب رذنم ى هلو

 70 يارا لاكن + سن تنل ارا بوت اوهيدس مالا :ىل نوتكاغالَي
 ٠ رذعتي ملواانب داجل انرك ءهبلق ةبح تبهوتسا ل ثكلم..

 نكي ملاذنا! تلق ل زعشلا دقدب .املاد ناكبو مزح نب دهم وبا:لاق
 :ادلا نكي ملول ىرخا ةرم لاقو.دعبا مل جارد نبا نم رعشا سلدنالاب

 00 نرساا بيهبدو أش نع رخدات ال جارد نب دمحا الك .ارعشلا. لومعمف نم

 3 لولو سير ادع :« ةثامحعبزاو ندرشعلا نم ابيرق جارد نبا تام

 ظ لملم نه دبر نسا ونا نب دنا نب دمحا“ -ةهقد

 "00000 يديرلسا ضاع 1 يو

 .ةنس ةناجب 00 قرارا ةئرطإلاا ىتلبكل مام ا مالا ب ج7 لع ىورإ
 نك ش هي ع.

 710202 ا بيرام هاددعلاول دفق كوكل -ةهم-

 ربلا دبع نب دهم نب دمحا نع (*) ةعافر نب ادم“ نع ىورب رؤهشسم

 1 ا ا تا ف ب لا
 02001 رة وس ا ع ني ع

 ك0 . 6-1 1 1 ب ا

 2 ' كر 4 7 م : ها 0 8-5 2 1

 ا :+ 5 ١
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 ابطخ وا روثنلاب بظاح تنهش وا-ابتك وا رعشلا عيدب الما تهش نا

 ابشععلاو راونالو رهزلاو ءاملاو اهرظنس  ىشولا ىدها نزخما ةضورك

 اببخلاو ب.يرقتلاو ركلاو دشنلاو ادءتم رضحلا ىطعا ليلا قياس وا

 نب مبرش نع ئخايشا .نم ةعامج نعف اذه: ىف انيكح أن رثكاو
 ايل رباع ابا روضنملا نا ده وبا ربخاو مزح نب دمع* ئبا نع ده

 مل ادا نا لاقي ىلا ةنيصحلا عالقلا نس اهريغ وا اي تفش' ف

 نورم وباو جارد نب دهم نب دمحا ريع وبا ىعدتسا هلبق اههلا ل

 ...025 2004 زيرعلا نياب  قورعملا  سردا نب. كيلا دبع

 ىرجرجلا نبا اماف لامعالك ا: :.. .ءال'“ لاو! ةزيسلا هاذا رثفلا بتك
 2 ا لخلا لاوتاكالاو ال لاقف جارد نب ريع ودا اماو ةعاطو اعيس لاقف

 ١ ىلع ىكلت لعفا جارد نبال ليقو تكلذ ىف بدحكلا لوكا قدح
 نوضصو دقو رتفلا ةهسيب للذ دغي اج مث هيف نأل سف دقف كرايتخا .

 بفصو نسحاب لاخلا ةيفيكو لاتقلا ةدهافنو اهرخ' للع اهلوا نم ةازغلا

 ةلوادنم ةلوقنم لزت ملو اهب باجمعالا عقوو تدس عةساو فصر عدجاو

 اهيربك ىلخ“ ربقلا“يللذ ف. قزم رجلا نبا جن نس :ىفب .اسو نال كل

  ىبحي نب رذنم نيتسايرلا ىذ ى هرعش تابددن نيو رثا الو نيع

 اهلوا ةلدوط :ةديسق ةطسق رس  بنحاص

 كي درجم ى. كلويذ ررجاو ىناحس ءالم بوعسإ عيبرلل لق

 .:(4) هب ىنتعاو فلوملا هطبض اذك
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 ابا ضراغت هلوقف هب هحدم رعش لواو ديوملا ماشه ةلود ربدم رماع ىبا
 اهلوا ةديصقب ىوغللا نسحلا نب دعاص العلا

 اهاوه رمعإ ىنصلا فندلا نع اهاهتف ىببينملا رحدف اهل ءاضا

 مهتاو رعشلا نم هب ىبتا اس ةدوجب نظلا ءاسف ةنسحةسم ةليوط ىهو؛*)

 ىلع ةكس ىنوقزرت ناويد رماع ىبا روصنملا مايا 8 ارعشلل :ناكو هيف

 روسنملا كل.هب ىعسف اهناظم قى رعشلاب ةمدخلاب نولخ# الو مهيتارم

 ةرضع< اخ اطعلا ناويد ى تبث نإ قوعتسي الا قراس ليعتتم هناو

 ةربتخأو م6 ةنس لاوش نم نولخ ثالثل سيمخلا مون ىشع روصخملا

 ىرجاو رايد ةيامب ةلصوف هنع ةمهتلا تاازو قبسو زربف هيلع حرتقاو

 اهيف ةرعش دوجتو رهشد لزي مل مث ءارعشلا ةلمج ىف هتوثاو قزرلا هيلع
 ا لاق رماع با روصتللا ىدي نيب سلجهملا ككلذ ىفو دعب

 .اهلوا قتلا ةررهشملا

 ابلقنا ا ظحلل نايعن نطو اهتع ىذلا ردهدلا نم نادر ىوسح

 بيذكتو هلجا نس رضحتسا ىذلا ىتعمللا اههف ررك ةنسج ةلبوط ىهو

 اهتمو اهب برق ىنلا ىوعدلا

 5 يدل وأ نط نوم لوقلا كتعدتساف هيادب تعا ع لوا كتسلو

 ابكر نارعشلا ءاول هددي ىفو مهتمل ضعب ىف سهقلا ارسا نا
 ابر اذإ ئشعالو ليق دقو ارهد هديقو ئثعال' رسا دق .رعشلاو

 حاضحتضلا نم لايخ كل انظف رخاز ىرحبو ايظا ففكو
 ابقترم ربتغلا' ىلجل ايهم اذن. ءانيف وا ىفع ىكتلا ىان: نايف

 ابيرلاو كشلا ولج كحدمب راس ىده مجنن ةيكف ين كايقنل دبع

 ًابضذ دق

 دا هس فيح 0

 تلتف سنزيجيل نيون يي اة عمو

 كيدسسوسن



 0ك 2

 ارب (741: 60 «.)

 ىبيلي ام برقا توملا ناكو ىماظع(4! تعحر ام دعب دعقا|

 ىتكيدل اضرغ هنيد لعجاو .ممصخ :صرتعم لك لداجا
 نيقيلا ملعلاك ىارلا سيلو ىريغ ىارل تهع اس كرتاف
 نيييلا ىفو.لايشلا ىف نفرصت. سيل ى»و ,ةموسنكاو انا .أمو

 -نيجو وا 3 لكب ناب . ماوق .نغس انل كثفس دقو

 ٍدملا قلفلا ةرغحح رفا ءافخ هبا سيل. فعلا ناكو

 نيسالا ةنما' نبا .ياهنمب ميج جاهني انل ضوع. امو

 ىنوبنجي ثلهج امااننإو ىنافعح دقف تملع ام اساف

 نىورفكت نا مكسرجا ملو ىلصي ادحا رفكمب . تسلف

 نينظ بائرم , لك ىسرفف اعيمج ىمرن ةوخا انكو

 ىنوؤفلا /قرم دخاو ناشي اعبر, نا, فلعتلا سرب ايف
 كتياز دقو ةئانمعبر الل دعب ىدعس ىب رمع وبا ىقبو ع لاق

 رضع, نب نمجرلا دبع دهب ىبا.نس ةيرصملا بتكلا ضعب ين. هعامس
 ىلع ءلدف سانعلا نب دهب ىدا ظعب م. ةنس ىرصملا ساجحنلا ا

 « برغملاب ةنياكلا نتفلا مايا ةقيدقلا ةلحرلا كلت دعب رصم كل داع هنا

 قاطشقلابا ىورعملا بئاكلا .رمع وبا جارد نب دم نب دمحا -349-

 رماع .ىبا روصنملا مايا. انثنال بانك نم ابناك ناك جاردو

 البلا نم نيروكذملاو ارعشلا نم ,نيمدقلاو اهعلا ةليج ىف دودعم وهو
 لدف لياسرااو ةغالبلا و. ةقيرط هلو دملع ىلع لدي عومجم رهثك ةرعشيو
 نب ده رماعوتإ:روصنملاف كرللا نم زخ لاف اس لواو هتوقو هعاسنا ىلع
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 (1) طغلا لكشم



 11 يع * مهل 60: 62 +

 يدا 37 نا لع ١ اورظانب نا أماو مهتم لبفو مهيع .فك اهلوبق روج

 . ىربخا نوعجار هيلا اذاو هلل اناف "زوجت 3 اذهف انوينب الو ادبانكيا مهيلع

 ' 24 نب نمخرلا ذبع مساقلا وبا ىضانألا مهنس ىخامشا نم دحاو ريغ

 .ديعا نب دمحإ رفعج وبأ ظفاحلا بنذالاو هللآ ديبع نري دهت اودأ نهازلاو

 عمجا لاق هنا ربلا دبع نب 6 يأ 3 بهو نبا نع مهرهتو ىنزال ٠

 يف عدب لها م لك ا دل نا راصمالا .عهمج 50 ,اث الو هقفلا لها

 ب قيلت“ 0 !اهملا امئاو ايإعلا .. احا هل هي < الو

 24 ايل 8 مه هج رياك 1 م هل ملعلا

 هل لبقت اكو: ىرعشا .ىيغ وأ ناك ايرعشا عدبلاو ءاوهالا لها ندب ودؤ

 بيتسا اهيلع قدامت ناث: هتعدي ىلع بيدوتو رجحفيو مالسالا فر ةداهش

 امال ةئام_او هللا .تافص ىب هلك داقتعال ىف .:سفل ندع وبا: لاق اهنم

 5 ملسو هيلعافللا قاض للا لولسر نع نب و ياهلا اق و .انهرصني اجأ

 وهز نا هلك كلذ ى داحالا زامخا نينااج امو ةبالا هيلع. تيعيتجا

 0 لاق ملغلا ناب باتكح ىر اهيا" لاقو ةيف رظانب الو هل ملسي

 اذ ىلا لاق درقلا صفح ةرطظان موب ىنفاشلا :تعمس ىلع لا دبع نبأ

 0 واوا وجا امووب ْ

 مالكا ى رظن ادحا ىرت داكت. اكو ادبا مالك بخحاص سلفي 20

 ونس لدجإ وه نم هاج نا تيارا كلم لاق. لاقو لغد .هبلق :ىفو ال

 هللا دبع نب بعصمل دغناو ديدج نيدل موي لك هنيد .عديا

 . 2.2 ؛نييحين اشي  كثلنع نا يح



 ار | (761 59. 60 )

 نيلاجم ترضح له أموي هل لاق ىرهب الا ميل نب هللا دبع نب دع

 ملو ميقتسلا جم تح ذ مث نيترم ميترضح ىلد لاقف مالكلا لها

 ثتيارف هترضد سلجم هوا اما .لاق ملو ديم ىبإ هل لاقف اهيلا دعا

 رافكلإو ةعدبلاو ةنسلا لها نم نيملسملا اهلك قرفلا عمج دق اسلج“

 رفكلا سانجا رياسو ىراصنلاو دوههلاو ةقدانزلاو ةيرهدلاو سوجممللا نم

 ند سنو ءاج اذاف هنع لداجدو هبهذن ىلع ملكت سيئر ةقرف لكلو

 سلجي ىتح ممادقا ىلع امايق هيلا ةعامجلا تساق ناك ةقرف ىا
 . ةلحا مهل قبب مل هنا اوارو ةلهاب "ساجمملا صغ  اذاف هسولجب نوسلجيف

 21 الف 50-5 "0 و + رافكلا نم.ل لاق لاف متو ظن د

 رقث الو قالت و قدصن اك: هب اناف مهيبن نوفي (ذلو مهباتك زج 1 ينال لم انيلع

 رس قل الفدا ايقلاو رظنلا هليمع» امو لقعلا عجم رطانتن اهئاو هب

 .٠ ير لامملاا بكاذ ملعب دعا ملا قكلذ تعيس 0 رمع وبا لاق .كلذىلا

 لشم ىلع مهتدجوف هيلا تيهذف مالكلل كلا نللج# م نيل. .لوق مث

 لاقؤ اهيلا دعا ملف مالكلا لدا نسل يم ى,رعطقف اوس 0 ةرهس

 وأ لاف لعفلاو لوقلا ند اذهب ىنوملسملا وفرد بيز هلو ١ ند ده وبا

 لاقو كلذ نم بن وجعتو دهم وبا لوجدف مهنس + تدداش ىنذلا !ذهاريزع

 ةرطانتلا نويلسملا سمبب بفوكو هقوتحو مالسالا ةمردح ثرييسدي اهعلا يي

 نيذلا عدبلا لدال لعفي نإ د وجعل ع اذهو . رافكلا نيبو نيلسملا ندب

 نم ىنعدي امناو مالسلا هيلع نهد هو مالالاب نورقدو نا 7

 ةءامجلاو ةئسلا لل عوجرلا كم كلل لكلا لحم نس ةعدب ىلع ناك

 نوع امنأف رافنكلا.اماو ةهقنع كربرض ىببا .امسحل لبق .عجر نأف

 ُ 5 < ن ه ب 0 0 ' 17 1 ميعوبا ةاذةب 2 !.11 [مدأ
 2 19 1 ١ 2 + ل تا اح >6 ب -0 0
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 دهن وبا ةركذ مساقلا وبا ىدابرلا ةيفاع نب ده نب دمحا -333-

 « هن اتغمسو ام عمس لاقو ىرضالا ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبع

 لِجَر (4] َراَرَخلا'نباب فرعي ريع وبأ ىليبشالا دهت نب 2 -538-
 ىفدشلا مزح نب ديعس نب دمحا .رمع ئبا نع ىور ثدح“ ا

 ١١ م رخال ةئس ىقوت ىرمنلا رمع وبا ةركذ 2 ىف ريبكلا ةباتك

 اروهتس ىبظرف هيقف(9)ةريكح ىبا 1 . فلخ 6م ده نب ديحا -339-

 « ةبطرقت ىلاقلا ىلع اء ويا ىثوت ل اههفو 1201 هنس ىفوت

 ا يلتالا ”سابعلا ونا يت نب .باجمجلا نب ديم نب دمحا -340-

 قاتسجشلا رضن وبا هلع رح ازيك ,اكو اب 'كاناخو»ر نعام نكخاس

 2 ترمس عيال دع يد + هللا دبع ظفانحا

 ردقفِبا فورعللا نارذ نب رفعج نب ديو كولا ىبا ناد نب دمحا

 "حتا وبا ظفاحلاو ىعلخلا نسحلا ودا ىضاقلا :ذع ةندح.اههريغو

 موفلا ىف تاس لاقو هيلع ىنثاو لابحلا هللا دبع نب دبعس نب ههازبا
 « طاط فلاب عن ةنس رفض نم ردع ثلاثلا

 لحر !كذدح» لصاف هيقف رمع وبا: ىدعس نب دمح*» نبأ دمحا -341-

 ركب انو ناؤريقلاب هنز با ب دنيعم ايا ىقلف ةنيب ةنايعترالا لبق

 ”كدحو شادن الا الل عجرو دعو 'قارغلاب ىزهبالا هللا دبع نب دع

 2م سال كح هان > هللا دبع لاق

 ”ناوزققلا كل كك :ءلوصو دنع ىكلانلا قدعس نب هه نب دمحا رمع انا

 ركب ىبا ةايخ ىف ذادغب لحد رقع رنا: ناكو' فراكفلا“ رايد“ نم

 (4) فلوملا هطبض اذك (9) سم



 اللا ما ق0, 8

 هنوصا نا ديف ىبهذمو ىئضرع نوصي <. ىذلا 1ذ اب

 هنوكا نا ظيغلا ةروس ىن اميلح نكن مل ادا تيار

 لضفلاو بدال لدا نسب ناك ثراولا دبع نب ده نب دمحا  -ةةقس

 ىبحت ,يار هنا ىنربخاو  ىملعس ناك دمدا نب ىلع دمحم وبا لاق

 لخد دقو د.عسدملا 2 ىداهت ريح 3 وهو ذراع نب كلم نبا

 رص لعاب دشقي هتعبسف لاق ماقت ةالصلاو هتوص ىلعاب دشتي هتعمسف لاق ماقث : |]
 اغيفما لاق ادبع هللا مجردو ادبا 0 ىايلست 7 بر اب

 روسجلا نبأب فرعي ريع ونا .ديعس نبا ديخا نب ده 7 دمحا -356-

 لس نب دمحأ ركب اداو ىناسفلا نمدرلا دبع قدا اعلا نوملس

 و نب دّيحدما ميراتلا ,باقكت دنع نقيفح ىروغيدلا سابعلا نبا

 نإ ن.علا ىأ نع كجحاو ريغ فر يأ ىريطلا نع هذ هبل بج ىريطلا

 ليذلا ليذب و ةورعملا 5 راثلاب ان لاق بلا دبع نب ردع ىبا نع بهوم

 ل.دفلا نب دمحأ 0 ىل | نع روسجلا نب ديم نب دمحأ رمع ودأ

 نب دو ةرم نإ تمهو 2 3 ا كمل

 اضدا ةدعرو ذك 5 ,نب دمع# 1 0 دبع سس مي مهتم 0

 تام هناو ةئامعبرالا لبق هنم عييس عيش لوا هنا لاقو عراملا باتي

 عبرال سييخلا ةليل لوا اعبرال موي قر ةبطرقب ثيغم طالبي هلزنم ى

 ثلثو(*] ند رشف ةنس ةدلومو ةثامعبراو7 ىدحا فس ةدعقلا ىذ نم نيب
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 ليف فكاس_هنا“ لاقيو .هياع ةمقن نمال «طجس يف" شنشلا مككا ناكذ

 + ةر رهشم :ةزيثك راعشا“ نيسلا ى' هلو جلل

 قولت انتو دج نم هيأ نعاب وزنا علال نب هبي لج  دمحا 209“

 ئنرهاتلا :نيحرلا دبع نب معانا نب ديحا لدغفلا“ ابا هنع ىور ةنايب ىلا

 وين داي نا سام واكو وبلا طخ نكااويع نيل حولخ قنا عبش
 ةتدافجنلابا لييررقا يدا وةةقفلاو ملعلا لقز نس اذه دقحتت. نبا

 قرعباو نياذلقملا ىلع .درلا ىف :باتكهلو""ايفاشلا هللا“ دبع بأ
 « قياثولا بحاضو

 مساقلا وبا ىديبزلا”نسعلا نب دمح* ركب*+ئبا نبا دمحا-553-

 برجعلا ديدش ناكو ةوبا دعب ةبليبشا انيف ىلو لضفلاو بدال“ لدا:نم

 تغري انانك مرح نب ديعس نب: دمحا رمع ىبا ريزولا لن بتك
 "2 ا رخأ 1 تلرتطلو رومي © دك ل هيلا هيف

 دب.هعقاذسشا نم اس دل اودغب ىري نارحلا لَ اهفدلا ككل نو هر
 رمع و كوبل لوف. لاق "مع نا ' ىنزبخاف. رطل" نبا هدب لاق

 5 مو ةرهظ ىلع عقوو باتحلا

 دي اهتوادعا نم ام هل اقيدض' ىرد لازحا ىلعءايندلا دكت“ نمو.

 نورس دا ليقو ركب وبا ردد نب ةللا "دبع نب دهم نبادمحا تةةي-

 رداع نا روصنالا مايا ىإ ناكو ةسايزو رعشو :بالا تهب "لها نم

 انا هانكو مزخ نب ديع* وبا ةركذ هدنع اريثا رماع ئبا نب ده

 امس ىدهتزلا نسعلا نب ده نب ده ديلولا وبا هل ىدشنا لاقو ركب

 نب ىنورم نب ده نب ديعس نب رذنملا مكعلا ىجأ كلسنإب تك

 هئيبو هني ناك باتع ىب مكعلا نب نمحرلا دبع نب رذنملا

 06 ا 58 0 قوي يزين ياس ووو ع امل ىو سجل رع 00 .# نيل اشيل :١1 يي ا عالج بنس ع تيواحب دق 2 5 0

 5 5 95 اناني تايب افا 7



 "أ 261. ةه ». 50 .)

 ريغل هبق دروب ملو ركب ىبال هيسا رركت باب ا.خم .سيلا ثيب

 علبق داجاو اشب ام راينخالا نسحاو مزح نب ده وبا لاق ايش ىسلدنا

 باتك اعبا حرف نب دمحالو ةانعم ى درف» باتكلا .ناف ةياغلا

 يدل دَشنا مهرابخاو سدن الاب »

 دافرلا ركش ما يهطلا ركشب ا ىداف ركشلا ىف انإ امهيان(«ز

 ىدارسم هئم لنا ملف ثتففع نكجالو ىلس!:ىب .داراو.ىرس

 ىداهتعا ىلع :ىافعلا نم تب رج نكالو جرح نس مونلا ى .اسو

 لزغتي اضها ةرعش نمو
 اهساستباو اهرد اطمس هللذ اهمالك ردح راد نع. مسبق

 اهساظن ئلاح سا :تلضفا رهاوج هذهاتلق:ةثدحاا تكعدلط |

 اهناوق نسح باطعالاب لاس !اذإ اهنوفج رم ىركس انتاخ مكو

 ظ دلثم ى.ةلو
 .عرصوف ىمكلا اهاقايو الث ابصلا اهينثث. ندر صخلا ةفيعصو

 عني اناودعقاو فري ارد ابثيدح. رد قب رهف .ىوهلا .فصت

 اضيا هلوق نمو

 عاطدلاب اهيف ناطوشلا سو. اهنع تودع .لاصولا: ةعياطو

 عانقلا ةرفاس «ليللا ىجايد تننابف ةرفانم, ليللا قوق كيب

 عاود أسهل :بواقلا..ننف لل .اينيفو .الا ةظحل نس امو

 عابط ىلع ىافعلا ف ىرجال قوش تاحدمج ىهتلا تكليف

 عاضرلا نم ءادحلا ةغنميفامظي ببقسلا تيبم اهب ا ثبو

 عانس نم مشو رظن.ىوس ىللاهل هيف اس ضسورلا. .كاذك

 عارملا نم ضايرلا ذختتاف تالمهم مداوسلا نم تسلو



 1 (86ل. قه كن

 ال لاو انع مراسي لق حملا اا حاولا حراج اه ايم
 د 7 ىبحي نب هللا ديبع نع تدح ىنيع ءلأ ده نب ديحا ..-398-

 :« كلبي نع

 برغملا نثام ى تفلا رابخالاب ملاع ىحيراملا دهم نب دمحا -599-
 اهيسارسو سادن الك عللادبنا ويف رحخخدذ مص بات2 اهنم ةمج ابتك

 نيل ايم هيف انو اهنم دلب لك .ضاوخر :ةتننلا اهدانجاو اهندم تاهساو
 « هيلع ىنثاو مزح ,نب ده وبا ةركحذ هزيغ ىف

 دل يرلا 4 هلصا يبسبلدنا ىزارلا ىموس نب ده نب ديحا. -350-

 ريبك بادح ميتاوزغو م د مهتسدخو سل !دنالل تكولم رابخا ىف

 رجذ ىلع اباتك اه اهظعلا لزان.و !هبططخو 4 ةفص ىبف بفلاو

 نيس خالد ل ىو دامعب 1 0 ,ءاط ىب | نب ديحا هيبادي ام

 وسوم نب دمع نب دمج و. لاق 3 مزح نباد 2-2 هلاق اهب روصنملا

 نم ةمددض تادلج“ .سمخ ىف سلدنالا نهاثم باسنإ زف بانك

 لوال وهن اك نا نوبي. ملو ,عزخب نبا لاق !ذك هعسواو باتك :نيسحا
 ىذلا هنظا اناو ىديمحلا لاق نيعضوس ىف كلذ ركذ هنال هريغو .
 |١ 3 ملعا هللاو لبق
 الل سني .دقو رمعوب| ينابجلا (هل6) جرف نبب دم ني دمجا ح554-
 رعشلا ريثك بدال رفاو وهو ةيخا كلك جرف نإ نب دمحا لاقيف ةدج

 قيادحلا بانكب قورعملا باتكلا هلو ءارعشلا ىفو ءاملعلا ىف دودعم
 نب دهن ركب ىبال ةرهزلا بانك ههف ضراعو رصنتسملا مكحال هفلا
 ىف باب ةنام ركذ امنا ركب ابا نا الل ىاهيصال ىلع ,نب دواد
 ىتيام باب لك ىف باب ىتتيام دروا رمع وباو تدب ةثاس باب لك



 5 (741. 46, 58 مز

 ى ةعطقب لزغلاو ابصلا ىن اهلاق ةعطق نك"ضصقت هنا للك. باتل

 ةعطق كلذ نمف اهيلغ مدغلاو اهنم ةبوتلاك اهب ايما دهزلاو ظعاوملا

 ىهو اليا ةروكذإلا ةعطقلا اهب صحم

 رطو هشيع نس هل ىضقي الو ردتقي نبح وفعي سيل ازجاع اب

 رقس اهنا ملعاو ةقيقعلا نع ةلفاغ نيعلا نا فكلقي نياع

 ردت الو ىقبت الق ىنيملاظلل ترعش اذا ظيغ نع رعسد“ ءادوس

 نع هيف ناكل ةظعوم ثدملا روغ كل نكي مل نبل
 رجد ذس بتاذللا

 ركتبس تنا نيبل تركذبا اله ايدتبس تلق ام هل لوقلا تلا

 ٍ دهزلا ةقيرط ىر رعت" ّلِمو

 «بقاج طفح نفلاج اهعل رضخأ اذا ةكبا ةراضغ ايندلا امنأ آلآ

 بياصم الل تاذللا الو هيلع عياجمف الل لامالل ام رادلا ف

 بكاس موهلا اهتمد نوبع ترقو ةريرق نيع سمالاب تنس مكو

 بهاذ كناف اهنم بهاذ ىلع ةزبعب' اهيف كانغ لتكن

 نب تع يلا نمااقب هاشم قس دام "نوب وإ "لنرت تقا
 كايبيدل ةنزس لاو هبر دبع نبا نا ةربخا زازقلا نب ديعس نأ فهفع

 ةنس عابس نايب هيفو ةلاق رعش رخآ وهو انوي رشع دحاب هتوم لبق

 ناروتعم مايالل نافرصو اهركو ىلايللا ىبتلباو تيلب «)

 نانتانس أهدعب نم ثنا ندعو ةجنو نيحبسل ىلبا 3< ىلاسو ْ

 نايوع, ىذلا ىنس ايكذودو ىلع جدر اجت نع ىنالست الف

 نامض ريك هللا نامض نم ىلو هلضفل جار هللا دم ىناو

 ناسلو ايقاب ىلقع ناك اذا رتل جبرابت نع ىل ابا تّسلو



 0 ةرعش ندم

00 

 007 ض1 م ل ضو همس قعر

 2 هلا بتكف 4 ليلا ناكلوأ هنيد لاح دوج رث ةادغلا فكلت يجينا

 7 بقا يلق وبا
 00 هللا ل وباي 0 6 لا 0 تركتبا "اله

 ١ اولا ع رلا كيف ىل اثر ىقح افهلتم نيبلا راذح ىكبا تلز ام)

 1 3 ع لياغب .اهنارهن ديحح ىلع نزم ايد 7 ةدرباف

 ا تناف كارا ىدح اريقبالو اسيش . .... ال“ ثميلا

 كرما '
رغ 1 1 جورلا | ةشحو 5 دلي 3 جريلاب دلي 57 مسجلا

 0 ب ةب

 0 "و

 دب 3 لابي امهف ةيحر هد تفلك نم 8 5 كانيع كبت نأ

 3 0 ابا 3 ل شعب يني ل اضيا ده وبا ربخاو
 - كفانا 0 هنيم

 يك لكل 0. ما
 بتكف دا حاو ولا ضءب

 درغلا رياطلا تكوصرد نمل ن 5 5
 لحتلا اذه تبيح تينا ام

 1 دا َْخ ه١

 ا
 ٠ ةوييبيبا

 3 هزي لو صقنب مل توصلا 1 تعصا ةبطاق ضرالا لجا عابس نادل

 دنجلا يف جيرلا لاجم ليج ل رف عل سا
 0 7 وس وا دسج نس باذل هعمسا انج بادي ناك ول

 : ىدبب ينرسك الل ككيتاع تبسلو هبرثلا تسل ىبناف ذيبنلا اسا

 يرج# ىرجت ن اك مهدلاع بتياناذو
 ْ .قيرط هلو انغلا ىف ىلصوملا

 , : لرللا دلع 8 أهب ,بتكلا تفلاو دخم تييفتسا تادتعاو هنع تذخا

 لثلا اهن برش ةرهش رهثر أطرفم الع 0. ١ اموال
 اة ا 2 هير دلك نا 1105 لب دمجالب ثكلذ ىف
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 ا او روهشم ظعولا ةقيرط ىف ةيسرمب عسل هل ناك

 رب رطب انآ" طفافعلا 27012 لع كلا اهنا ياسا ا اولا

 ةيسرمن ارقا ةيسنلب لل هيثم دنع امون 00 (*) :ىقابرقلا#

 *  ىفوت أهيو ةدم

 تفلالا باب

 ديحا ةيسأ نذ

 ملاس نس ريدح نب تببنحح نب هبر دبع نب كيوم نب دمحأ -597-

 نب ككلفلا دبع نب ماشه نب ةيوعم نب .نمحرلا دبع ىب ماده ىلوس

 لك ىبعس دقو ئيتاغس ىلف. مسقتا وهو رابخالا ى دقعلا باتكا ىبستلا

 ردفلا») ردشو اهوحتنو ةطساولاك دقعلا ماظن ءاططسا ن مساب اهنس مسقأ

 عمج ام ةلمج س اءزج نيرشعو افين همم تيار فديصلا لاق ! عويجم

 دمحا ريع وبا ئفوت دطخب اهسعب ىفر رصافلا نمحرلا دبع نب مكحلل
 ىدامج نم ثبقب ةليل ةرشع ىتثال ح8 ةنس هبر دبع نب ده نبا

 ةدان الأ ىقودساو ناضمر روش نم ىنولخ ز رشغل م7 ةخس ةدلزفو كوالا

 دبعو هللا: دبعو رذنملاو ادمحتم ريمالل سدس مايا ةيئامثو رهشا ةيئامثو

 رصنتسمللا مكحلا طغت تيار ان رخآ اذه ىنيمحلا لاق ريمانلا نمحرلا

 ئال ناحجي انت“ اياغ ناك هنال اندغع ملعلا لها دنع ةددح ةطخف

 تقفتاو ةتئاهصو» هننايد عم ةرهشو ةساير .بدالابو ةلالج ملعلاب رمع

 رهشاو رقف دعب ىرثاو لومك دعب داش قافن أهيف ملعلل تايالوو مايا هل

 ربخأو مزح نب ده وبا هل دشنا ههلغ رعشلا بلغ هنا الل ليضفتلاب هيلإ

 تتاف اهركذ ةادغ ىف لههرلا ىلغ عمزإ دفلاب ناقل نع لب نأ



 | .(861, فق عل

 ظفاح ثددعم ديقف اذحلا نباب ىرع ىساتلا يمعي ب دهم .-519-

 نب دمحأ نا دهغو دايز ىبا نب ده ىدا هجغفلا نع فورد ةاحر "5

 8 نب يبو وبا هفك بعمر زارخلا نب ىبحي نب دهبي ىضأقلا جرف

 « غأ ةاس ىثوت مالعا ةعايجو رجلا

 لضفلاو هقفلا لها نم ةدرملا ىمضأق اًرلا نب ىبعت نب دوم -590-

 ١ ةدرملا .٠ اخذ لاق ةدردنكسالا رغب لولد نب ديجحملا كيش لصفملا

- 
 ةكربب مدعأ ملف تب رقاسو ىل اعدو هثاسلاهت# رفسلا ىنزفج_ كلو هزم ةنس

 : يب هنغ ةئس |!دهبش ىثون ارده هداعد

 مسأقلا ابا ىنكي تجي ند 32 ركب ىبا ىمضالا نا دهم -591-

 ظ د ةركس نب 825 ىبا ىضاقلا نع ىوزر# نذاالج كوي لها سس

 « مإ9 ةنس ىفوت ررهشم هيقف ىناجإلا ديزي هلاع ىبا نب دهم -599-
 هقف ثيب لها نس, هيقت ثوغس نب ديم“ نبا سنويا نبادهم .-325-

 نب 0عاأل ةغس ىأوت ثكنداحو ةلالجو

 ثدح ناحمطلا نبا نع

 نم عمس ةبطرقب ةءامجلا ىضاق برز ىنب ىقبب نب دموحم -598- 

 اليلج الضاف اليبن اييقف ناكو ةردعو يفايملا عجبصا نب مسأق ده ىبا

 ةيرساعلا ةاردلا لياوا ن1 ناك لاصخلا ةامس هقثلا ن باتك ةلو

 ىورب هللا دبع وبا شيعي نب دم“ -394-

 ركب وباو ٌكيغم نب هللا دبع نب سوي دياولا وبا ىضاقلا انفع ىرر
 « ايهريغو لهبوح نب دمحا نب نمحرلا دبع

 نيفتم فراع ظفاح هيقف ةيسرم لدا نم ىومالا ىقبي نب دهم -326-

 دا لا ا و ا عا ات ا ا ندمت وو جن
 1 1 دا 125 ار 3 5-5

 2ظ*0100101117 1 0111

 ' : هك 1 7
5 1 5 

 0 ذا
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 |م (61. هك ع ةق عز

 ءاملا كاذو اها ءانغلا لاذ ىشو ام عانص افك تشو نأ آم

 ءاضغا اهل تاراتو وندن ةرات طئارج لقد اهلا ر هز

 هلعلو نصةتسملا مكحلا مايا ىف ناك: هنظا لاقو ىتدييحلا » ركذ

 « هلبق ىنلا

 نع ىور زارخلا نبا فرعي زيزعلا دبع نب ىبحي نب دهم جيو

 رو 0 قا وبا هنعأ ىور ىضاقلا زيّزعلا دبع-نب ملسأ"
 ىضرفلا نإ فب نب دهن نب هللا دبع دهازلا وباو

 ىَقَب نم 0 ةلالجو ةسايرو رغشو تدلإ كيب لها ند هللا َدَبَع ونا

يوتيلا نين يايا تنبز نال
 0-7 ةردش نم نم تكنار دوز ن

 اهنم انايدا دما نب ىلع ده

 ثميثر ريغ ىنلا ديدج ىسسي .له كذو لفح نع ىرعش تيل

 ”ثيغمس اطالب 7 و يب يل ايسوتا ب ين عد

 ن سالب اهنعووشلا هل ا نآولف

 0-0-0 ائالبلا كانا :قوفلا“ انضمي نايدلا ناو“ “

 ثيالح نم اطر ازروحاو سهل بحمص ىناف ىل تيقن اك نك
 ثبكحن رهغ داوفلا مهمص ىف ةبع يسوس كل ناو ىدنع ككل

 هيفف ةبطرق عماجب ةالصلا ةمحاش ةئاوع نب قع نب ديم -317- 

 0 0*0( ةنس ىقوت لضاف

 حمس ىطسقر- ىيشاقلا هللا دبع وبا مشاه نب ىبحب نب دهم“ ديو"

 نبأ نم رضمب اهيف' عم اةلحرأ هلو ننروق نب هللا دبع ىبآ لس نيب

 « ةريغو ىفدصلا ىلع وبا ظفاحلا 8 ىورد سيفن '



 1 (1/ه1: ق7. ةق

 "0006 سرا. هل ها 6< فثينف زيقرلا٠» .ءاراس _ ضولا سل لال ا ل

 هيدي ندب ىرت, نأ: ساباف ماغلا باغ تلق (*)

 3 هيلع نزعلا رهظ ىتح لجدي ادنف

 ظ * يسنا نييزولام نم عمس ىبطرق نيباسلا ىتنحي ؛نب دهم -510-
 ليمي اسدقم اهيقف. ناك ةبابل نب رمع نب. ىبح لبيد” !ج11-

 وبا لاق بختنلا هايس بابكم هيف دلو ليش | نييك كلم بهدم للا

 باياور عيمج ىف هجم لبنا ؛اباتك ىكلامل ثيار اسو مزخ نب دمهم

 نب سايح نع يوري اههرجو عيرفتو اهقلغتسم تزرشو يا بهذا
 ة . ةيرددكجس.الاب تام ردوا ناوريقلاب  ىضاقلا سامح نب نورد

 هن [”نإ .ةخس_ :لليقو امل

 هركذ روهثس ىو ىدحابرلا مالسلا دبع نب ىبحي نب اده -313-

 دربملا باحصا رباخا نع رصقي ,ال ناك لاقو مزح نب ده وبا

 5 2 04 طلب ىثون

 ةفرعملا لدا نم ةطسقربس ىضاق نتروفب. رب ىبجي .نب دافع وقس
 نم ىببايف ريإوعلا نيمي هيلع كثتدجو نم نآع ضرع. ١ذا ناك,نيدلاو

 هفلحبف نوعباتلا هاني ىذلا بارحتملا كل هليحا هيصحل» لاق كلذ

 3 5 « تكلذ دنع عياصلا ىلا بانا امنرف ابيهزت_ بكاند

 رويشس رعاش طافلقلاب فرعي هللا دبع وب | ىوججألا ىيحب نب ده ب:

 هنمو ضايرلا ىف ازعشثي ةلسم نب رماع وبإ هلرحذ

 ءانغ ةضور هايح  ثيبل امه ,اذاف اطاصلا: ةينغت ايس

 هايس ءاهسلا ىللت نم سضورلاو ةيشوم اهلا ىلاذ نس ضرالاو

 نيف قد ع



 او 'ضفلم 37 ؟)

 نما" نيب زيم هنال اولاق هبذك متققعمت ا نمو لاقف ةدجاوت ىف

 لجولا ىللد كلبا ذا مهل لاقف نياق امه ناك قلو ديدباو

 اولخ مهل تلقف هذويكسم مهو لس اوتاف لاق اذه ى هتيكح دقف دعاقلا

 مهل ٍلاقف ةوربخاو مغلا ىلا اوعِجرف ةيلع ىشال مهل تلقف ىنولاسف هنع

 ١ نم ىل لاقف ههلا_تصهفف كوعدي ترلا لاف كل اوناق-هب ىلع

 قزميل ةدن“ دمف دجوف دجاوت هل. تلقف هيلع ىشن ال اذه نا تمكح

 لاقو ةزصح نو وه كلذ نسحتساف هيلي ام قزمف هيلا لصب ملف هبلق

 رعاشللا لوق نم اذه تذخا كارا يل

 اقزميف ارضاخ ئقلق كب ملو اهبمج قزمب نا نع ثرصق ذب

 احبس رتل ررقلا# 4 4 كسا ل تع سل

 ملح ظاا دبعنقبا علظ مث ةيدهملاب 3 ةيرديهكمالاب اذه نييرزاما

 سلدنالاب مهنع ثداح ةعايج نانه ى ةلو ندر شعو دحأ 00

 هجمحتإللا دبع ابا ىرزاملا اهن ىقلف 6 لهدف بنرغلا هل زدص' مث
 ِكِلِذو مهلع ماتو فيلات نم ملسم دياوفب ملعيلا بايك هيلع اريقف :ماقالك

 يفوت نإ هل اهب ثديحو سلدنالا لخد ةنيسلا هذه رفو م1 ةئس ىف

 اظفاح ايبذا .ناكو ىسوم ناريع .ىبا هيخأ نع تربخاوأ دنع هلا اين
 1 اي سي ضرع 0 يعح

 ويزولا هريكخف ةيرماعلا ةلودلا ى رعاشب بيدا عسيلا نب دهم -ة09-

 ةضور ةراذ: ىن ناك هنا اهببس اناهبا ل ركحذو ةملسم نب رماع وبا ظ

 ياغي دعس نب دمحا ضراعلا كل. م اع لك ىف ةروغب ىدهب درو

 ل ) لاق لاقف زرلا عطا رع لا . ا. شل اجلا



 ! |[ (اك١1 31, 37 ؟.)

 « ظفاح رواشس ههقف ىدزالا ناطع نب نسوي .نب دهم -306-

 عست ةنس ىفوت ىرقم ورمع وبا :لام>اجنلا7 قسون نب دهر . -503-

 « (ةئامعبراو نب رشغو

 ثدتحم هيقف ىضفاقلا هللا دبغ وب ةداعس نبا ىسوي نب ده -308-
 ده ئباو ىفدضلا ىلع ىبا ظفاحلا نع ىوري روهشم تفراع .بيطخ

 دبع دخت ىبناو ىبرعلا نب ركب ىباو رفعج ىبا نب ده نب هللا دبع

 دمح# ديلولا ىباو ىصأعلا نب نايفس رح ىباو باتع .نب نمحرلا

 دمحا هللا دبع ىباو ةالصلا ىف. لوتقملا جالا نب دبع ىباو دشر نبا

 لحر سلدنال , لها نم مهرهغو نينا نب دمحأو قالوخلا ديف نبا

 ىبا نغ ةيردنكسالا» ىورف ةثامسمخو نيرشع ماع ىف قرشا 0

 .نب رهاطلا ىباو ىفقرويملا ر ,دان نب زيزعا| دبع نب نسوي .جاجمعلا

 دي نب ملسم نب دا هللا دبع ابا ماكنلا ىلوصالا اهب ىقلو فوع

 | ل ةلمب د اكو ىلقصلا ىرزاملا ىشرقلا

 ودار ٠ وغفر ا. 00 نربخاأ فاو ءريقلا ديقفلا ىرراملاب سهلو

 ؛افرش هللا اهداز ةكمب ارم . هل ا ديعس نب ارمع ركب
 ىرزاملا ىميمتلا رمع نب ىلع نب ده هللا:دبع ابا. تقراف امل لاق
 اني تمقاؤ ةيرديكسالا تلصو ةليوط ةدس هتيحدص نا دعب ةيدهملاب
 ,عسإ ىوصتلاو دهزلا .لها نم ةعامج:اذاف. موي تاذ اهعماج تلخدف
 ةنراس كل تدعقو تعكرف سولج عماجلا ةروصقم .ى. ميل ع

 قلخ ايهدحا نيصمق“ سبلي ناكو لجر مهتم دجاوتف مهم برقلاب
 ضينف هقزمف قلما 137 ديدجلا كرتف ديدج ىاثلاو .ةدلج ىلد

 ترذاك اذه نا انخدشن اي اولاقو .رمشلا كلذ كل ةولمحو هياحةصا دهلع

 اة ور ا كرو
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 اا (1*ن1) 44 7. 57 ».)

 مناك ىشولا ان ئيشولا “قش. نلغا. ادهاشوو انظاحلا:تقفلا' انتلو“ («ر

 مغاب ردسلا نس ىشحو دقساف رشا زدخلا نم“ ىسنا :سفنت

 مياوح ا نيقشاعلا بولق تلقف هفيفح : تعيس ناس اظق: تالاقو#

 9 هنن لح ىتخ كنيبب عجاس ريق ل ىواد ال ةيفقاما

 ىف هبسن“ ىعبرلا:كلملا دبع نب حورطس نبق سون نت:نهف -509 

 نع ىوري ةرهبلا. لها ىف روكذم: وهو :ةغيبر: نب. ةبلعث نب نسهقا قلب

 نا نتنادباب تان زديو# قبب اونو

 نب نب دحاولا دبع نب ناشلا "ينل نب ديحأ نب فسوب نب. ده 1-305-

 نبا نع ىورد ىتشلدنا كلملا دبع نب ماشه ئاوس دعس“ نب“ كناث

 ش م 00 ةنس“ ىف .سسلدن الام تانن“ اشو. ىباو: لتاؤم

 سلدنالاب فلا قارولا ضعبراتلا هللا دبع وبا قسوي نب دهم تق(

 قفلاو اهكلامسو ةهقي رفا للاسم ىف 1 امه اباتك رصتشلا مكعلا

 اصيا كلذكو ةمج ابنتك مهنلع نيمئاتلاو مهنؤرخو انيكولم رابخا اذ

 ةرصبلاو روكنو 2:تايناويبسلو سنو .نازهوو تربيت رابخا يف كفلا

 ىسلدن | 1ذها انهو مزح نب دهن وبا لاق اناسح فكتلاوت أهريغو للاته

 اهيلا هترجممو ةبطرق هتفدسو ةراجممجلا ئداو نم هوانا عرفلاو لضال ٠

 * ناوريقلاب هناشن تنفاك ناو

 ههقف ىطسقرس نورس وبا شون ورم نب فتوي نب دهم 50ج

 * نورس ابا ىداكي هإ9 ةنس ىثوت



 0 | (561. ه4.

 ,رابخا ىر هفلا باتك هلو ده نب نمحرلا دبعارصأنلا مايا و ناك
 ْ ةرعش نمو ,سلدنالاب ارعشلا

 .. للمتا اهقفا ىف هب تاطا لط اهفلاح ن نيلا ساير نل ةسدول

 ١ لوخ هلوح نم اهزاونو يوم ككلم اهنيب اميف درولا امناك

 رصن نب ,نمثع نب ده نب ماشه نب ده نب ماشه نب ده -299-
 ني ربا نيسفلا سنوي نب دابع نب ةملس نب دهمح نب هللا دبع نبا
 نع ىورد ةرازوو ةلالج توب لدا نم ىوغل بيدا هيف م

 ديم نب تباث حوتفلا ىباو ىزيربتلا ميهاربا نب ىلع نسعلا ى
 ىلع نسعلا ىباو ىوحذلا نومحتف نب ده هللا دبع ىباو ىن 7

 وبا هله ىورب ش ما شخ نب ديع* ركب ىباو لكوت» نب نب دوغ نبا

 5 1 نسعلا وباو هةغع ثدح نسم رخا وهو دهازلا رمعم ىب 0 دبع

 ”ةرخال ىدامج رهش ى ةهدلومو عمإ ةنس ىفوت اههردغو ىرشتلا دمدا

 0( « سلدنالا خوي ةلج نم نأكو مالم ةنس نم

 مدقتم هيقف مساقلا وبا ىضاقلا ةرمح ىبا نب ماشه نب دهم -300-

 ”روكذم مال لقعلاو مكعلا ى ذافغلاو نيدلا ىف ةبالنعلاب روهشس

 و ىلع ىبا نع ىور 0 ةنس ىف ىفوت ىريسدت ةفرعملاو لضفلاب

 « ةروغو ةركس

 ةزوش ريشف نا نع جرد ىسلدنا رءاش ىناه نب دهم -501-

 ”برغملا بواضص ليدوسا نب 7 ميمت ابا زعإا بدحصو ةبرفلا ىف

 تركنا اهزاجدتا ىاصواب ىلاغو هعدمو رس كل .هليصو لبق

 بلغإ ظافلالا ةعقعق . نا ال ديج»+ نع“ رعشلا ريثك ومو تدظعتساو

 ةيسلدنالا, نبأب ىورعملا دياقلا. رفعج, ىف ؛ ةرعش نمو ةرعش ىلع



 4 ظ 41. هفع. ه4)

 اهندلا نم ثبشتي مل ادهزو اعزوو املع ةثاشز' دحوا' ناكو هزكذ لوطي

 نب رهاطلا وبا هن ىئئثدتخ وع نبا هيلع ىلصو ىفوت نا كل ىبشب

 دواذ بال نيسلا بانك لولد نب ديومملا دبع لضفملا وباو :فوع

 ردع ىب مهاربأ نب نع ىب دمهعا نب .ىلف 1 ىنا نا امههلع ةارذ

 دحاولا دبع نب رفعج نب مساقلا رمع ربإ.ان لاق ةرضبلاب ىئرتستلا

 وبا انث7 ىولوللا ورمع نب دّمْحا نب دسم ىلع وبا ان لاق قمشاهلا

 2 ه دواد

 هيقف نسمعلا وبا نيساقلا ينجاو نبا رمع.نب بجاو نب دم ت396-
 ىرذعلا"سانعلا ىبا نع ىورت' مدقتو ةلالج تيب لقا: نم كثدحم

 ناكو ىدتةر وسلا مساقلا ند سلا نب رصن .ثيللا ىباو فلا 1

 زوم نب رهاط نسعلا ىنا ةارقب قرذعملا ىلع م اسم باتكا ةفاهس

 ىأول ةرسغوا ٠ ٠.٠ .»نب نسصعلا ونا هني ىورب مال“ ماع هءاثاعم 7

 هم نضإو ةخس

 ىقثعلا ةردمع نب 1 نب نمحرلا دبع_نب نؤره نب دارو

 ديزي نبا فسوب ديزي ىبا نم رصمب, عيسو لجر ,نوره ابا ينقحي

 تانف.سلدنالا كل عجرو ةريغي ىسيطارتلا ميكح نب لماك '

 ع تر ةانرهب
 نب نيملا ديعس نب دم“ نب. زيزعلا دبع نب ماشه ىنب ده, 298-

 مدظتلاب روهشس تيدا ناوزس دب نم نكي ىبا' مادتها ي نب مكمل نيسالل

 رك تيارو سمعو "زئذكتكيف هبذا' لعفي رعشلا" 7 بدال ف

 هدج“للن كثيبريسل هلغلف ريخلا ديعس نب ماشه نا: ا ا



 مم ْ (1خ61 ةةوعب هق عز

 اكرم تس تيت :قغإ توجو ةتياكشبان

 [١ هل لاقو هغع ىصاقلا هجو ناب جرذو هتوعد 4

 ناد عقصق مذا دلع هوبا 3 دبس نوكري اس هيقفلل بج

 قم هراضح: ملا ههقفلا .لاقب هلصوم جرخ املف هيثفلا كل هب

 رادلا ”«عرالخ قا نوجتعملا نم هيقا :ايم اولشغاوأ انالا اذه

 ىف هيغل اذا:هيقفلا ناححو ةياكشن ىصاقلا تباصا مث اولعفف

 ١اق هيلع نإ ياو هيقفلا ةاسغي نا ئظطواف“ ىرخذا ةلعوللب

 هيلع نارثلا متخفنوا 3 لع ىف هربق ىلع عمت

 : 00 رو ىباا ظفامعلا اندشنا 0

١67 

 1 ةقورف ديلعو هيف ئفوت ىذلا مرهلا ى. هار“هنا زيتا ةقلو.
 ىوز 6 2ع ناقل كفاك تعي طرتطب ند ةعد

 00 1 50-00 . هير اوت ظفاحلا مهين:

 كت انك. ناب“ ملغاو مفرق كلتو 598 5 ا

 2 2# عر ىلا" 1 دوي 37 . . 30 ديك 3 سس 1 0 3 59 ا ما 3
 ِ "3 5 1 : ان ف حد 0 وول نعمخ 1 ,.هيجق 4ب ني



 وتم فيلا اة تن 9

 هاجت“ وي
1 

 ني 2 0 ةلجنوب ةئجا . رام

 لك لتي ١ 03 ل 20_ 5 ا 0 ْش 5

 اهيا ون دعب هتيصخال هلاو ا 1 ْ
 د

 تناإذ هندوتنف ا ا ديم يدق لا رك
- 



 9 َ 12 (841. 4ع 45 «.)

 3 ١ قرعي اعضوس رصف رظنت سك ركب وبا ظفاحلا هل"لاقف' ديف دجاأام حابلا

 3 قلت انهن نوكيو هب ميقت 2 جليلا ناحابس ناقش هيف ديشرب

 7 قرافاو سانلا كككرتي ل تنا هللا دبع هل لاقف نيحابملا نيذه

 ”0وتح رطب لل قيرطلا ابكرو هقرافي ال نا ةدهاقف ا ىعضوم

 اطل نع اجرط اظرف لا 'اهجاتحا اذ! كال اماقاو دهكَر ناش النو

 : "قلاع ايقبو ةئمكل أنوقتو امه وهظ ني كلذ نم هنالمححت أم اعابف #0 وأ
 ا 6

 0 ةيردنكسالا لها اهقف نم ةعايج رصد بحاص ىديبعلا لتق نادل ةدم

 . : :ةترادنكسالا لها عيس 2 يلا راش م اهب قب ملو هحرس لوط ةتبسل

 نم ةعامجو ا ةداند.> نبا اهيضاق ديلا بكرت ديشرد هيتفلا نوكب

 ضع و ةؤرعب نس تعد ملف ةََح اولا ديشر 2 اولصو امآف اهلها

 3 ةيلنفإا نكن ناكف انه اودعقا هيلع مكلدا اذا مهل لاق ثكانه ءارقفلا

 1 1 هدر ديحانحو تلطخ ةمزح ةرهظ ىل ٍلءو اهدنا نم هيقفلا لصدور ةءاس اودعقف

 اكول ادب ةو. أو - ةمرعلا امهضوو . . . وه اذه مهل لاقف هعم

 1 ملت ا«رعز 00 ل ثوم يي 6 ود ودعا 4 0 42-ف امس ا . مهيلع

 ١ ةينتإ دق: مل لاقف رجالا نق مهداصق قفا ذل اهنا هيلإ اهلها جايتحابو

 : نيالا هللا دبع لح راشاو هجوب اذه ىبحاص قرافا ال 7 كلذ

  اناف ىدعاس نك مكنودف هقرافا ال نا هتدهاغو هعضوس نم ةناقس ىنال

 اظفاحلا ؟لاقق انه ميقا ىنكال ةعئما ال انا لاقف هريلكف مكعم سان

 نئيحإ اقذ'انا مهل لاقف هللا دبع لل اوعرصتف هقرافا ال اناو رك وبا

 نا ئاقلا هل لاقف ,كددع 6 دجا الو حابملا لخاو لالعلا ى

 هنأ كوةثت ريعشلا ذخف اذكرو اذكو ريعشلا نم زيفق ةثام ثالث



 ا (861 42+ ةقعل

 بمدو نبا لاق كلذ أورد دايداف ءوضولا او ىقيلجيلا عباصا ليلوف

 دللا ىلص ىينلا ىار هنا ,دروتسملا ثيدح هنثدج لباسلا لاز ,اماف

 ندع د لاقو ليلخغتلاب هاهياف ةريصتخع) هيلجر عياصا للاخت ملسو هيلع

 د لاق امك أ ندا ىلذ وز د يلو ايو ويلع هللا ىو ىبنلا

 ماما ظفاح ديو ردد زدأ ىشرطرطلا ئةقدنر ب دهلولا 52 دوي ,. 2008-

 سلدن الاب .ةفت دقو قارعلا لا لجر لماع ملاع لاف ٍدهاز(* رةقث ثدم

 ىبدا ظفانعأ! نع ,دحاو رهذإ ىنربخا ةدس ىجابلا .دهلولا !ادإ بعضو

 مل لوقي ىةوطرطلا يكب انا ظفاحلا كيسي لاق ىبرعلا نب رجب

 ةاب نأ فقه َْ ل ل: ىميقك . ةيلداعلا 0 0 ذادغبب 0

 كمد رد الو 7-5 ف ترام ايف مكحجحإبوب 58 ا لصا ضراعت. اذا

 8 كام هتلحر 9ك ماقا غلب أنه ع غلبو هللا .ى دق ىبذاح رويشد أي لل

 سا ئبا مي جايمجاالا َى نجرذ دل د نابع ددرد لىراعتا

 ماقاو ن 1 نيل لبج دصقنفإا هديب ملف ركب وبا ظفاحلا لضوو دنع باك ةسود

 هللا ءايلوا ند هبال هللا كيعر فرد الجر هد برع دصسو ةدكم |١تكانه

 رسم ضرا دصقي نإ ركي وبا ظفاحلا دارا مث ىلعت هللا لل .نيعطقنملا

 انهاه كا دل لاقو ةذعسم ىذملاو هدي دص نا دوي ىبا نع ضرءف

 نفع كيزادت 5 م لاحد مل فريف ناو كافل و ادخأ ىقلت <. لزعمب

 ا يا ا رجم ملعلا نشنو مهلا نمو” سانلا .ةطلابجم

 حابملا ف لسع لال ل انداح أنا هللا ديع هل لاقف كيياد" ىف

 نس عض وم ا اذ.> ريغ ىف دجاإ و ناج هال :لد ردت سس فلقت نود



 1 از 86 ع1 د للا ش . (761 42

 - قنا نب رداقلا دبع نب ىلدو روسلا نب.ادمحمو ديزي. نب دلاخ نبا

 0 0 0 دايز 58 لوعححتاس نب ا 5 دنهح> ا ةييش

 3 0 لاق 49 5 3 ىربخإ لاق 0 ان لاق ليلك

 0 جر |سيبل دكار ءلزني دمعي نب نونحس تعيس لاق حاضو نبا
 لوقا: | "هللا :ذاعم لاقف .دايسجالا تونب تومق جاورالا نا نإ بهذي

 00 0 0 هقلع دي : ع عدبلا لها

 رفح ةريزج بملح جالا مسقلا ربا حاضو نب دمج هل
 ارق نمت هلا. باكل ةواللا نسح ادوجم ايزقم .اءرو. الضاف هللا هنلخر
 0 نمتيحتو» عبسلا تيلازقلا ةكمب 2 3 -- نبا ىلع

 7 ١ يي هذال ةنس

 و . ةغالبلاو لقا لداروب ديلا كمي نب دبل دووع
 7 9 ةرعش نمو ذههشم. نب رداع ىبا

 1 2 3 75 اهنم اس يعاول انيوسي لازغلا اذه ةعبراب .

 ئ 0 .مراصو راجفناو ردبو 27 ماسناباو ةجووير عشب

 ظ ١ د دبع ليقو دهبعنب هللا دبع نب دي نب ديلولا نير دهن .ف04-
 " ةتكبازي بهل لبد دلاخ. هذع ىور بمه»و نب ىسايلا ,دبع نب دهحا نع

 ديحا افا:لاق ديلولا نب ده ان. دعس ,نب .دلخ لاق .؟ ةنس سلدنالاب
 يحيبأس لجر ةاتا احلام تدهش لاق بهو نب ندحرلا دبع نبأ



 ا (861. ف5. هدد

 م.ليو ةاقو اهلها ببس ةبطرق ىللاو ند نفل اموءاموي ةلاح انكتب ديقو

 ةهسفنل رعاشلا رسهمتسلا ىندشنا انما .مهلثمو ىلثس ب لاق

 ىءارا .علو ندادا ملو ىرومأ ىف. م, يوك نب ك”شققح

 هلل ع ادغ م نيب ندر ا كعضو

 ناكو دمح هخبا هياذ ىلصو عمم ةخشا ف رخال ىدمجل نسانلا و قوت

 « هه بجرل نولخ عسنلا هدلوم

 نبا نمحرلا ديع ىلوس هللا+يدبع ربا عم زم "نب جالو 2 -991-

 ةيراكو' ندرثكملا ةاورلا نم ناورم نب كلملا دبع نب نب ماشه نب ةيودعم

 مذأ مس ملعلا بتلط-.و .دالبلا ىوطو .قرشملا 3 لدر نيروعبشملا

 دهمو تبيش' ىدا نب ركب اباوا نيس نب ييسعيو. سابا نبا نبا

 نب ديكو قابلا ىبع# نب ةقمانجاو 6 جر دهغو رامث نب هللا دبع. نبا 3

 نمحرلا دبتو رامع 5 ماشهو ناطقلا ديعس ل يبك# ٠ تحاض دوام

 : ةدوعم ندب سوو 00 0 وردفلا قاعد ىدضاق مهاربإب نا

 ىطفضلا ةبسمنح نب ىلا ديعو لايحلا هللا ديغ نب نوزخبب لا

 يلا اا ا ل نب ميهارب او ىئرازفلا قحس أ ىبا بجاش

 ديو ناسح نب مههارباو عبكو بحاص ىسوع نب دهو حربلا نبا

 ل و نك

 ياو ثدحو نتعدعم ئبا ند هديل ل عمس ف 0 لسنا

 ءاعفر .ةعايجف اهلها نم اهب هذع كور مج ملع هنع اهب رشقناو ةليوط ةدم

 دمحاو عيصا نب مساق مناد نىبا نباو ةردس: نب: ننفوك نورويشس .. ْ



 ها 1 د ةسيشا هيقشوب

 العلا ةماعلا بف نقع را + ىإ هل دشناو مرح نيإ

 | ذخي ىرانقلا لجالادنا لليجت انراددولا ىري نم يرد
 اون للحسين وقس تبعا و تانفانصلا .دايجلا .ناك..

 ب ابك كرما 3 - مسيل 5 لاق 4 هوايا هنا 0

 د حاب ف دم 00 راو خا املا عل هامل

 هير تشع 6-5 ةيلعاو و ا

 اقلإ هللا .ديع ودأ ى ةفاغلا دهم نب:ككلم نب دج(*) 0

 هدو ىببا ىنعاقلا نع ىدرو اهب هقفتو ةيطرق كب لحر ىراع
 ام اطوب مرش قر نقلا باتكل هالمإ نصحو ئبرعلا

 م 801 ةنس ىفوت ابو ةيسرمب طورشلا بدك ذكيا ناكو ْ
 . هللا ديع.وبا ةيناعلا ىبا نب.جرغ« نب دم -288-
 0 اكنلاو مهينلا لما. نب نأ" اكو ةيسرمب :طورشلا

 فراح 0 0 هب مزن 0 ْ

 رمد. .ىفوت ةريغو هي دم نبا نثو ىتخايشا ر كا
 ” ىسياا ا ناب وسيع

 ظ تا هذا لاقو..نلثو ن.:ديعس وبا ةركد

 دقت منقف هللا دبع 50 وطلب قاتلا ياهناويمل دج . -290-
 دولاب 0 كتبا 7 برج نمد اال باو طبعما راكحلا 7



 ا الفا 41

 اقرشس سمشلا برغم ءانس راع ةنج دروذ ناعطالا ى ىكياذ

 اققشم» نا ةدعب ىجلقل لقد هئاف ىد ويج ىقش اودكدن الف

 ةغللا ىف مدققتس لاصلا ىبا نب.هللا دبع ودا دوعسم نب دهم وعود

 نب ركب ىبا نع ىورو ثدح رعقلاو ةباطغلاو ةباتكلاو :باذإلو

 ىيضاقلا مهنم مالعا ةعايج هنع ىور اههريغو دمحا نب نسما ىرباو ةيطع

 ميحرلا دبع نب دمحم هللا دبع وباو دمح» نب نمحرلا دبع مساقلا وبدأ

 ةزعم ةاس ىثوت مهرهغو ريدصقلا نبي نرع دمحأ نب دمدا رفعج وداو

 رازملا هغس طشو بغا اس دعب راز نغم ىف ةلوق رياسلا ةرعش نمف الوتقم

 ةراثا# أهي تاعبق ةبيف ف هيك ىلغ تتاهاظد كقو ىذاو

 هاتوا بن ةل:كزقفتساو فتاتيحأ اهل: ؤفايدإا ا هون

 5 5-5 بكر ىبا نباب .ىنروي ركحب وبا .دوعس نب دهم هووو-

 امراز ناسج# ناك ىخايشا ند ةعامج ةنع ىور بدالاو وعلا

 +. هع ةنع تتقون ةدهتاليبرعل]
|| 

 ناك شوكرود : لىورحملا ىوحعالا بيدالا نوفوم نب ديم -984-

 دمع“ بإ ىندشنا لاق مزج :نب دهن وبا هل دشنا بدال ىف اروهشنم

 ىار دقو ىوعفلا شوكر4 ءاينأا ا نب ةدابع قوش لاق رهزا نبا

 ةرعش نس صقي اسالغ

 حابصلا هوض_ لقكيلذ بقعاف 7

«“ (سجيد 0
 

-5 حر م كام
 حاص ريغ هذ افحا رمذ ند 0

 ليي“ ودأ ةزكذ نعش بمندا ىرجغلا ىئنونكلا دوه نإ: دي -0983-

 ا 46



 قوم ع دع 1 مْ ١ م6 هع 44

 1 عجرو مي ىفاعملا نم !مولع, علاظو قلاده ناك نمو ىسباقلا

 "آسنلا ,ةوبذ ى .مالكلاك كلذ. نم اهئمهظاف ةيروماعلا .مايال ىأ..سلدذال

 3 3 قفتاوا هيلع فكلذب عزشف م اوعلا .اهفرعي ال ىلا لياسيلا هذه ودعدنو

 0 ,-ت + ةياوعبرالا ن م ابي رق تام.ةقرفو نالتخا بابسا للذب

 2 هي مح ةرعش نتف ا واخ ترجح نس ا نب ده -910

 أ ع !اهقورو كنيدن ل5 كلل ددج 00 ىجبوط

 وعل , اهدوقع .مامغلا ىديا اهتابلا ى قل

 00 1 افديرفو ابن امج راببلا نقود 1 كسرو

 0000 ا لع ليام ساه ملل اهلسلاو هز راسا فيقست

 0 204 .١١ اهدفصق تافدرالا نوصغلا ىر دشنت. ريطلاو
 20 9 بيلات نم ا هيبنو يطيب .ريهتسفلا| عهيض ويعتو

 ةلطيلطت ثدح ركب وبا ىليبشالا رْهُز نب ناورم نب ده -ه80-
 3 يي زاسلا ندحرلا دبع ىباأ قغصم ده نب متاح ع ذْنَع ىور

 ْش .* ىتاسنلا نع ىشرقلا ةيوعس نب دهم ركب ىبا رمحال نبا نع هب
 2 "نابع "نس هلصإ. ىناسغلا ىناجدلا هللا دبع وبا دوعسم نب دهم .-284-

 1 تاوليلل :اهيعجنم اروهشم ارعاش ناكو اهلا ببسف ةبطرق نكسو

 هزه . نمو :ةيايعيرالا ديدح ى. ناك لرهلا بمط لزغلا يلم رعشلا ريثك
 ب يوني اميف ربصلا يع دب وطخ ىتات هرملا له ردق ىلع

 لا .ىغفلا نس لييجلا ربصلا ةيقاعو

 618ج .ذ: : اين هيعسم الدم يز هلال ا# مع اعيب .دل اه مل هزم: اذإ

 ف لآ ميلا هاير أو بك لزغلا ىن ىرخا سش.دلو.*)



0 

 1 5641 هه”. هدعز

 ادهنج اهب عسشو اقلط ةروذ . ىقبدو ىدضميف ضورلا ردغب

 ايلع عجرأف نسعلا 3 هلثم اهلغ ضورلا ف ترصبا اذاو

 ابديت اضلاخ انككسم انيلا ىدهت 22 رلا نانكو

 ايام نييساولا سشرعب نفط اجدح بفغرآق كتينك نا ىرحاص

 بدالا لها نم ناك هللا دبع وبإ "ص: نب فرطم: نب ده .-370-

 و اكلاس لوقلا:نن افرصتم_نيسدقللا .ءارغشلا.:ناهعا نمو نيروهتللا“

 اراعشا ثوغلا ىباب نزعي لجر ناسل نإ لاق زهلاو دجلا بميلاسا
 لبع ا لوروخ لع ةعقرو رف 9 اهب ةأدغا لزهلا عونا ف ةروهشم

 مزح نب دهن وبا دشنا أم هنم روهشم ريثك ةرعشو ةئامعبرالا

 ا.لالتعا .ذلا ىنكالو اهيلع اقفش» تلز ان نافجالل ةلتوسو.

 . .اهلاجا ذفم لاجال ئرع لجسف هزتف نينبف نسحلا لاجا ىوفج ااا

 اجاطبع اوكشاغشا هاذ و اسو اهدعو لطم ىلع اريص»ىل نواوقي. 1

 ا ا هيوم م امو تيومجعل داهم "او ف دقن ىاكا اينو

 ناورهقلا :مدق روهذم لضاف هيقف هللا دبع ئب| فرم نب. دهم( هزت977-

 وهو هيلع ىتثبو هدظعي ده وبا ناكوبديز ىب ىنبادهم نيا:ةايح ىف

 نن .دحاولا دبع زكاش: ئبا مكحلا دلاو ئربقلا بهرم نب ده. هبه
 الاع اهيقف ناكح دال ىجابلا :تففلخ نب نمهلس دهلولا ئبا دجو ده .

 ناسعلا يباو هيزا يبا نب هلا دبع دهس ىتأ ىلذ ناوريالاب دقفت

00 3 



 ايل 5 (1" نأ 40 م. 40

 2 'هبادسبإ ؛نب اندم نب دمحنا ريحا ريباوبامهفم المن م جياع

 ةقيع د وباو ثيغم نب هللا دبع نب سنوي .دهلولا وبا ىضاقلاو
 رج ودع «قبف .فسوب و ئهيمتلا هللا دبع نب. عيبزلا

 ظ هوي و تدخلا نبا زبر زعلا دبع .عبصالاوباو ىبجةسالا
 اا اهعلسا يعبد وحل قرارغلا بين رصيقم ا كلا مايا نم

 روشملا نب ىلع نب د نب ردع نب روسلا نب دهم توروس

 | ديع نب .سابعلا نب لضفلا ىلوم راسي نب هللا دبع نبا

 ويرد يال دئللا البن: دقت قي لع
 1 0 لاقرب نبا“ ىنب دمحم .ان'لاق

 كوع ويمبم سا 'قردزلا تعيس :لاق ريغم نع

 نط كائن امج مهثدحا لاقف' اله ولع عرفا تاو

 كنت م اذهب ذخاي نا اقريغ غسي' اذه ريغب

 عي 4 ب 4 وا 00 عينا :

 )ِ يو يي ةامعا نس



 11 (61"1. 40 ع.)

 رشتناو دب ثدحو نئسلا ى_ هفئصم نيلدتال“ لخدا نم لوا ودو ىوسنفلا

 لخد ىمهشابلا لد روس نب دهن لاقف سود نب ديعس ىدأ ةركحذو هئق

 دعو ىتاسنلا ىنمحرلا دبع ىبا ساوجعسم ىف ردعوب هثدارو قارعلا

 رخا اذه نال كل سلدنالاب قاب, هنا ىلا ليقو م... ةنس نيثدحمملا

 ىدامج ىف (1) دبعس ئبا ةافو تناكو سنوي نب ديعس ىببا مالك

 نب دي ركب وبا ناك دمحأ نب ىلع ده وبأ لاقو مسرعا ةكس سس ةرخآالا

 عياشلا عمسا لزا ملو اليلج ةقث ارنكم ريحالل نباب فورعملا ةبوعم

 وأ هقذاب كجرخ هنأ ناح قرشملا مل هدورخ بس هس نأ نولوقد

 اه رسأ ديلع مظعو ايوادس نسلدن الن اهل دج ملف 5-5 رق "دسج .ضغبب

 9 جورخلا عراف قلاليلا لل قيداف'ةتعسو تاقؤف اهير هلا(

 نطع. .اهاراف .دفهلا لل لصو.هناويدغهلاب الل اهل ءاود:الدل لهتف قرشا

 ءوافش صو كءرد مت نا هنا ىلع اهيوادا هل لاقف كلاخد بطلا لها
 . ا

 ةهقجب ا ةأعد: قافا أو ةاوادف كرءوضر لاقف ضكلاو عمدجو ٌتكويساف

 !يييطلا دل "كابتن ةطراهنإلا ةمساكلا لدلد دل لاكر لاح عيمج هيلا جرخاو

 كلازواال.هللاوف« لاق اللاو قلب لاق كلذ ةبيط كسفن تشيلا قددهلا

 د نم ةدسح اش أ ىشل 5-- خلا !ذ.د ةخإ ىنكالو بكلام نم ايش

 كدنع ىلسفت ةميق٠ فرعا نأ تدراو ىلوقب نكتتَو حج اون اهل لاقو هايد

 دق امناق"كتكلهل اهواذت مل اولي خللا عيمج# 0 كيدواد:اس !تيباّولو

 ةغوجر قى: لهتشاو فرصناو لجو زغهلا دمحت رطخلا تبراذ ”كناك

 قدح هقحادل نر ومو ماع هل ىل ددعدف ّيضحلا .تتاياؤراو ملعلا بلطب

 1 هو 50 ليعتمب 2 ءاقلقو



 ااا 5.

 كام" قلدنا قانكلا : نتا م ]ع و67
 1 و .ىرعي قؤحعالا ماشا نإ قسو» نب د ديم .-268-

 ' ولما نبأ يلع هيو هركذ“ سلؤقالاب / 2. 21 ثاقبظ :ى.

 + نب لاله نب ا 8 هبا وورع
 ظ : متاح نب نب نمحرلا دبع نب دنت نب متاح مس اقلا وب هنع.

 و يقل ى ئسيقلا 0 يا اوت د و70
 ا وو 111 86 هريغو ةركس نب ىلع
 ” اسفل ديل يعل ملل دب يلا عوج أ زج عتيل هلق »-
 1 كلل دم :نب م ءاشه لب يرطب ربت ةلاأاديغ نب عسا

 3 ياللا لبق كر محال | نيوديركوب وبا كملا

 : ال ْ ا نبدا عمسا اهريغو

 أ 00 دولا ا يالا ٍتابححا



 5 (861. 5و. 5و.

 وب هنعب ىور مم[ ماع نس ةدعق_ىذ نس ىيقب كثالثل_نينثال موب

 * سرفغلا نب ميدرلا دع ف ىرقملا نارمع

 هل درواو جرف نب دمحا مهركذ نيذلا ايلرعا نم مداق نب دوص لهوهس

 عيبا مل :ىنوفج ةارسملو م مرطعد باق .قربلا 6

 محا  ىجوجد ليل, ىجد ل مدرع رنيغو .ةاعرا يئيماإ

 مام حاز قربلا ضيموو هترضح ى1..ليللا ,ناكف

 مدخعت اباهش ناك اس دعب ابكابي ءام ةردقلاب داع

 مجسنت ىعومدو ىقوش ران اهجلا ليو ف .قربلا ناكف

 ييطخلا ف تفلا هركذ ديجم رعاش بيدا :ىنارزوقلا_نب ديحم فووس

 اهلا ةديصق نم س غذ بينكما مرهف سايل

 رصبلا مخيصلا ذم رعذبو وبدي ركذلا 2 انفلا ه2 هلم ءامضم

 سير لمع يضل ا سس اذ

 ررض_ ثداح نم اهب ملا الو اهلزان تننا أاضرا رطقلا ادع الف ممر

 رافت ع هيو هلعتل عرض نع بانحلا عرضت ابتاك اي

 ربخلاو فاوفالل اهل نيدت, تلط اللخب هبادإ نم يرطلا اسكاذا

 ,رقف هرثق نم اهل تيبن. اذإ ارقتفم ضورلا لاذج اهيل .اودغي

 اهلوا ةديصصق نم ايصيا هل دشنإو

 رعت ةيانيال رصب ابا تنإو رف هل ولنيف رخفت نار هلا نب:

 رهز هياماظل ئئسحلا تككلامفاو هئيبد ىف رهاز جات يم

 أهيهو

 رطع ممل تلذب امع اهسافناف تعرست دق ةضور الل سانلا امو .
 ل 0

 رع

 د وو



 هل م ا برس يك 0 3

 وجت ىرق هيقف ىلا كل نب دمحم و6

 ظ 0 (541. 38+. 5:

 اضو ن نب دمحمو ديب ايم لبا مساقو" دلطعم نب ىفبو

 -- نب فلخو ذمخا هنبا هنع ىور مهريقو ئنشنكأ مالسلا
8 كف 5 2 سشادنالاب تام مهريغو ٠ بويا نب 0

 

 | دانت :ةهس لاق ىرصملا لدعقلا نب سابقلا ان لاق دعس
 3 ا ا

 عبرا هي اذن ل وويل 3# وألا نيفبر 2

 |“ هللا سبع ىطلاجلا د 6 نب دم" وو

 تمار ملا د1 ب نم ةيئابنق نم ةيلوأ' ميلقا نم . ةيرق

 , نئااعدلب اقر ادم 000 2 ىتناقلان رسحلا (*] ىبا 39

ى ا رلا هللا دبع ىباو ىديبزلا ركب
 57 ١ كلبا 

 : 2 نب ابا ناوردقاب قلو مال: هنسا يحو لحر

 لأ 0 مخآ وهو دارا 9

 3 نا لا 1

 هار ماع نب مساق ” نب دج داووو"

 ةرغش نمو قيادعلا

 - ب سيم ترا ل أ
 و 8 20 عبس

 لا ا هلاك
0# 

 نبا نع 3 نبا نع يمرسحلا ديحم نب نسج
 نأ ل نع نمل 2 ديم 0



 "بع 0
 و

 ا

5 

 (1) ىمصققلا ا 5 نم ا



 |[ (نا. ةق م. 58 )

 قدي ن .,ا14-:ىذلا رثفدأ لآ بردضف لاق ملعلا ةارق ىلع ةرجالا ذحأي

 * ةنلات انينأ 4 نخل رهظ ف 6 يرق ىوجو لاح“ عفترا ..ةح هاقسا نم

 . ارق 3 ا لالح هللا قافاع رياج كك لاقذ باسو ىبا . حل نبا

 !بمي عداو راهنلا لوط ككفس ددقا نا ىذخا نمو مهردب ةقرو الع كل
 نع

 « ىلايع ةقفنو ىبابسا نم ىنمزلب
 "نب ده نع قىورد ةقيطلا 0 5 نود رخاآ سيطف ىب دج ت900-

 : 5 7 1 ”ندازنا نب دمحا نب ديع» هنع ىوز جرفم نب ىبحت نب ديحأ

 ؛ : ن ىرذعلا 20 نم

 قيفاملا ما عمضوم ىفو ىناو ككل نود نب دقرف نب دمحم -234-

 د 5-2 نس ديعس ودا رم كروم نيتتقر

 7 مهتم ةعايخ نم ناورمتلاب عوشو لدحر ةاطياط لها رم نواوصلا جدفلا

 5 هس ةعامج نم 55 احلا نب دمحم 4 4 ةعامج نس رصين و

 | 'ارثكحن 74 3 6 4 4 1002 نب دمحأ سابعلا ودا

 : .ةرامعبراو نيسيخلا دعب ةثأفو كتناك 1 اطباض 8

 قاوضلا م رمل ا يل ل را ل ب ع (ش

 6 ةرطقا كاذكرو 0 0 نب ناثك رعتس ايا*)

 , د نب سئوب نع فقرر ل.ذفلاو ه0 لقا نم ةبطرقن ىوتفلا 2



:5 ,+6 .3561) 2 

 نم ةعامج هنع ىورف سلدنالاب ثدحو: ىماغملا . ىبحي نب نسوبو
 هتافو تناكو دوعسم نب دمحا نب داو ديس نب دلخ مهنم اهلها ش

 ىكحو هلع تبتك .لاقو سنوي نب ديعس وبا ةركذ 9 ةنس سلدنالاب

 تايم نيب ةرثكل نفرشالا ةب ايل لاقي هفحزو قشس نإ عا
 دبع نب رهوع ىبأ نع بهوس نبا نع دحاو ريغ ىنربذا مهم اههف

 دعس نب, دلخ اهب .لاق مم <. . رساع نب دمخ“ نب مساق انإ لاق ربلا

 لاق مكحلا دبع نب هللا دبع نب ده.ان لاق' هر سيطف نب.ده ان لاق

 (باحتصا) نالعخا نع هللا هيحر سنا ى د وللم لمنع لود: بسهشا لاا

 لاقو كلذ ىف رظناف ,باوصو اطخ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نب نمحرلا دبع ان-لاق ظفاحلا دمحا نب ىلع دمعم وبإ انا ىدهمحلا
 لاق دعب نب .فلخ اذ, لاق للع :نيرعيحا ىنريها ىلا ىنانكلا ةلهس

 انثلا  نونسع# سيطف نب دهو ذاعم نب دعسو نيثع نب ديعس تعيس

 هنوقثويو بهو نبا ىخا نبا وهو بهو نب نمجرلا دبع نب ديحا ىلع

 ةيلع ةلمادمت ىف ببيعش نب دمدأ قنعب سيطف نب دمجم ؛ناكو

 سمن كيلاخم سداجص نداعت ملا 0

 ةرسا سنوي اندجو رصس انسدق امل نمثع نب ديعس انل لاقو هيلع اغئلا

 اهانيطعاو راند هل انعيجمف لهسا بهو نبا ىخا نبا اندجوو ابعص

 سيطف نب دمحم تعمسسف دلخ لاق هعساجو همع اطوس انل ارقف هاا

 تدراف ىش كلذ,نس ,ىسفن ىر راضف لاق رمخلا اذه ركذ دقو لوقب

 بسشا 9 هيلع ارقا تنكو كلذ نع مكعلا دبع نبا لاس نا

 تناك ذا ىلع جرح نا هاذ نع سلوجملا لوا يب هتلاس نإ ثيدخف

 ملاعلا هللا ىلحاصا هل تلق بانكلا سءب هيلع تارق املف ةدح هيف



 1 (801. تان ء. 30 +.)

 ليقدم ىازخا و ىبطلا طبخت ة.عوجأد فس وا ةبقكب انافج

 البلو هوه 1. سان 117 1 ديمون دلو

 يف هيب ع يخي عا ل تا ا نم ىريذع

 اد ةددا لالا - الم" للا هداق اذا ساس .دلسا *)

 رهزلا متتكأبا امك ادي ديلبلا هو هقب رب هستردز قايم لبد

 | رمغلا سجردلا نس اسوي تردصع لهو هنوفج لد عمدلا نا مهويا

 ١ هده نإ قرعلا بيحتم دق  مياث ليمج ى. هلو
 ةيانثا ننع ىقنلا ىدقتلا بلح هنا: ال نصفلاك تبفنسو
 7 يا 0000 ان ببحت ٍدقو ماني ى عدضا

 ١ 2 8 انملو | ةايوط ةدوصق نم دلو

 تقيس كلت كيلق ىلع فخ اقنلا“كامياك لال اهيا

 م ل اهمردا , واسع كر اًمبر دب ميخلا ىشح ابرس نا
 5 1 . اجيب مهيدل دسالا دعرت بزبر نس ةبتف اهرثت ال

 0001 اهلغ قادر تلف ام لاط ةيمهس لسن اب جنار
 ع 0001 .اقرطلا ىللت ملاس ان' ويك لقف بكرلا ادن لهق اذاو

 : العلا عب مد نس تكف ام كل بوهون' قتحلا ةامر اني
 | ؟اهيسارماو نيدعلا ترق ا اقل متدمعت اس .

 ليا نما دهازلا ئريبلال ىئفاغلا لضاو نب نسيطف نب.ده ه5و+
 ' دج اهيفب عمس ةلحر هلو لاجرلا نع ثحبلاو ظفحلاو مهفلاو ثيدحلا
 دمحا هللا دهبع'اباو ىلغال دبع نب نموا مكحلا اهبع نب هللا دبع نبا

 نب مهاربأو بقو-نب اللإ دبع ىلا نسا: بتهو نب نمحرلا دبغ نبا
 ىنالكتسلا فلخ نب دمحمو ىرتفملا قوزرم نب رصنو قوزرم



 86 «فا. قلن م.)

 رالبلاقلالفو اهيون_ سريان, تايم قيأللا دليلط

 ان ةوذج ءاملا ىف هفل ذا هرم ىف ىنل دق ئرعشلا 5

 زاغني,هدص دس قليل افلاتفراذو اذل دريجلا بلبل
 ىزارد ءافص ما ءام ءافضا اههيتعن ىإ نووارلااردجتي

 مهو اب ىاؤلو

 بيس علاب ءاجبف ىقسيل ماسق 5: نفيس (قاسهلل

 بهذلا بياذ ءاملا دماج ى هتيكج قؤطل نم انل ىدهإ ا

 تاس ثدهم ىسلدنإ راغصلا نيابي قورعلا بلاغ نب دهم هنود

 «.:نيثياسو ىيعبس ليقو ودرس سلدنالاب
 لاقو ىديمحلا ةركذ بدالك لها نس هللا دبع وبا بلاغ نب ده -ةةوس

 هسفنل نامولا نب سسردا ىلءويإ قدشنا لاق .قدشناو ةيرملاب هتيقلا .

 لاقف هب اطياف دعوي: ةدعو هل قيدص لل

 ىانالل قدح ىفلاب لدكت ناهر .ى ليخ رجلا تادع

 نانع ف. .حوجص كتيشايك تلطت ةدع 90 تناك

 نارملا فلا نع زاهمتال نيو طوببب اهدواعفريت قوطرلللاو

 نار رز يخلاك ىفثني كفرطو لدن عذج كدوج ديج نكيالو 0

 وبا يندشنا يبدا نعاس هللا دبع ونإ ىنفاصرلا كبيلاغ نب ده -ه81-

 ةعطق نم هسفنل ىفاصرلا هللا دبع وبإ:ىندشنا لاق زاب نب دهن هللا دبع, ْ

 ئ اميسو اكباح ابهف

 لزغلا ىف: ركفلا نالوج هنانب ةلياح .لزغلا ىإ لزت ير

 لسالاب مايالل بعل اديسلا ىلع هلمنا كاوسسإلاب بعلت نإلتج
 اأو

 كغتشمم ب7 قارط“ بع ىثيزا اس.



 ئىذ 35+ كه عر

عاب بدالو ملعلا قف هل ناك دج
 قوس ةدنت اهب ب ِ :راعملا ىوذلو 

 2 اغلبلاو ارعشلا كا أش 3 ناسخ و هلا 1 هاد كْنِع ككلذكحو عافتراو

 ىف امبو ”مهمبل ةساقاو مهل اطسب لياسرلاو ةغالبلا كوحو رعشلا ةحادص
- 

 ا مولتو تلعأ ضأبدر ١ ذو ةوخدو ىهق ةامجلاب انو كلذ نم هوبط

 رفولزذلا ٌُّك هلوق اهم ينكح اروذش ر رعشألا فر هل

 1 جرفلا كا ةرظنس ناجم وع يرال(1 رفولمتلا إذ نطلب

 ظ 0 نس اضف ةطس اومكحا دق هفلأت ىف ود ماج هناك

 0 0 رأو ىيثالتلا نم ابيرق قوق

0 َ 

 0 7 ا ل اغلا ودأ دابد نس د 2 نب دايع ىب دهم -94عس

 7 ىو
 37 نب دساق لحب 7” دع 'ذح دصضتعملاب ةوبا بقلبو هللا

 0 بالو ردششنلا 00 عر ,سأوف ةروغُدو مساوم همأدا ثناك ةدفرو

 رامع نبا بطاخ# ةرعش

 0 ل له نهلسو ركب ب تبن ىخالا

 0 رصفلا كلذ كل قوش ادبا هل ىبتف نع ببييحارغلا ليصق لاف ملسو

 / ردح نم ككيهانو ليغ نم ككيهادت معان ضييو داسا لزانم
 رع لسالو ضيبلا ج افصلا لاعف ىتجههدب عل عابب يمنسو ضابو(9)

 ْ رصغلا ةبدجم 0 ةبصخدمب اهحدج معنا تب دق ةليل مكو(5)

 نسع امرنا دل اراب ساكو 00 ةنابللا 0م هجو دقو هلوأ"):

 ٠ اع راقعلا

 ْ 4 فلولا هطبض اذك (؛١9 .رخوم 5 مدقم ظ



 (01/ (ا"01. ت5 ». 3ة ؟.)

 هيف هل ةديصق نم جارد نب دمحا هيف

 رودبو ىنإعلا يا الات سومه“ بزعيو مهمت نس هيلع تفقالت

 رورو ىدنلاب ىدبت بياحس مههفكا نيذلا نيب ريهجلا نس

 هركذ ةيبرعلا ف ماما روهشم ىوحتن هللا دبع وبا مصاع نب دهن -245-

 2 دربملا ديزيإ نب ديغ

 مزعلا ةديست هلو لوقلا قر  قزرصتم وعاش ركسغ نس لودحدم -914-

 ابلوا اهعيمج مف ,ءارلا حارطا

 اقآومنالا لهنم ميه لذع اقاشعلا ىوبلا ىلع لوذعلا لذع
 ب 1

 «. »© ه6 »#8 ره »+ اذه 2 ا را دا الا ل اخ ل ا راش اللا ا ل ا

 رخآتس ةلطياط لها نم ىسادنا هللإ يع ودا نوشيع نب دهم(*) -245-

 نب روهشملا نس وهو بناتك هيف هلو هقفلا هيلع بلغ جالسلا نباب نردد :

 « هل "ىلتخلاو فلتوملا ىف ىنغلا دبع ةركذ دقو

 قع نم ىورد رخام ىسلدنا رخا نوشوت نا 02 نب ده -9246-

 دعب ديعس نب ىنغلا دبع ةركذ هللا دبع ابإ ىنكي ىبارعالا نب ديعس
 « هلبق ىذلا

 ةيلهبشا بحاص نيترازولا وذ ىضاقلا مساقلا وبا دابع نب ده -947-

 .نب ديحم ديف لاق اذكه هل تذاقناو اهساسف ىنتفلا مايا اهيلع بلغ
 دبع مداقلا ىبا ىحيش طخ تيارو-دابع نب دمحم ىدييملا حوت

 لس هيسن ىديدحلا لعلف دابع نب ليويسا نب ديم ده نب نمحرلا



. 

 م لكنا 51+ ةكمر

 0 ا تح 0 د ةنايش معمل 20 اح مادأ ابذم ىَث ةنع

 اة ل :مار تك! ىف امدقم» بدالل ارثو» ىلعلل

 امبيف فك اكسو 0 اهبل ةبلطو ابهغس هلا وك , يسمو سوم هن ٠

 نولعلا لها هيف 0003© عوبسالا ىف  نورعسم ساجم هل ناكو

 كك جر: امبر ناك هنا ىتح مورلا وزغل الصاوس داهجلا ىف ةينو

 دعب جرخ#و ةرصق لل عجري الف كلذ ى ةين هل عقتف ديعلا موي ىلصلا

 قحاتو ركاسعلا هعبثتف داهجلا لل ةررف نم ره امك ةالصلا نس هفارصنا .

 هدارا نم لك هقعل دقو ال بءوردلا لياوا لل لصي الف الوافأ الوا هب

 اهتاقواب ةيرساعلا رئالا ف تركذ ةوزخ نيسمخو افين ازغ ركاسعلا نم

 ىلع تعنتسا ةبج لقاعم لل لصوو ةريثك احوتف جنو اهيف ةراثاو

 لا ودعلا لاتق نم فريصتا املك ناكو ةئنسلا ىتف نيتوزغي“ لج ال

 رند نأ كلذ نم عمتجا اهب ردا ةينلا هتردد اهف هب ظفتيو عمجلا

 روعنلا ىصقا ى وزغلا قيرط ف. ىفوتو ةربق ف. عضو اذا ةنفك ىلع

 ةخس نيرشتو اعضب ةراسالا ىف هندم تناّكحو مزن ةئس ملاس ةئيدمد

 ىرجتف ده نب كلملا دبع نورم وبا رفظملا هنبا ةدعب ةرامالا دلقنو

 هسأ ىرجمسم هك أجهحو ديوملا ماشه نع ةباهنلاو ةساهسلاو وزغلا 2

 نتفلا تراتو تام نإ هل نينس عبس تماد ادابعا همايا تناكو

 ةؤب رد ةيويمت هسأو رديح نم يسينلا ىرفاعم ةوبأ روصخملا ناكو ةدعد

 لاق كلذلو لطرد نباب فورعيللا ىمهمتلا ابرحز نب ىس ثن»



 0 (1/نا. قة

 نب دمع“ -9240-

 0 هد امث الدو ند رشعلا

 دودحأ ىف تال ثددوم ىسلتدنا ,ىكعلا فروع

 .ثددسع# فاح هيف هللا دبع ودا نصح“ ند باتغع نب ليم -9414-

 ىببأ نع ىوري 66[ ةنع قت ىفونو عمم ةنس ىف دلو ىبطرق ماب

 ىتااو مييمو ١ 97 نب هللا كبع ند سنوبو نورتو ند ندح ! دبع يذلا

 نمشع ىنباد تايث ند ديعس نب ديم هللا دبح ىباو ىكنملطلا روع

 * ةربغو نمحرلا دبع ديعم وبإ

ريما رماع بأ رمأع ىدأ ند ديم -949- 
 ديرما ماش ةاود 2 سلدنالا 

 ةروو و اء لق ب هلو ارصخلاا ةردرزجلا نم لاق أاميف هلصأ ناك

 ىلاذ ث لجدتو ثييدحعلا ماهو يندالاو ملعلا ب نعل ةبطرق 1 ااه

 ف ديزتو زون ىللاعم ' فثكارداب ةسفكن اهب ةفدهمت يحاول تناكو

 هلو تككلد نس ل معدن أمد هل صا نم ديدات ناك | ىدح لذ

 هل بانك 42 ينم قفنإ م قيما دروأ ةبيجع رابخأ كد هَ

 د دم ةلاكع د  ةلعت. م 5 ةذد .
 هلاح ثلع مث ةقداصلا امسآلاب :ةايلس

 507 هل ب قلعنو

 هرم دازو اهتاينضو اهلادما ى نظللاو رصنتسفلا مطحشا ل 0

 هو اريغص ماشق ناكو رصنتنسلا مكحلا ثام نا 5 اهعت ى

 ثفكلإلا رارقتساو الاقل كادزو 0 نوكس جبصل نيضف 2

0 هندعاتسو "0 ىو ناكو 0
 لاو الات ةارملا 2 

وسالا قو بلغتملاو ريبدغلا
 0 ددوملا اماشه بس هو ر

 روصخملاب

قا هل لدشاذق ةيمهلا ماقاو
كيتمأو اهلك ىنسلدنالا ناط

 ترطإ م و هر 
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 | (81 خلع ةثع)

 ' لقاناو بدالا ىف همدقتب هل دهني اعرمجم ةرعش نس ثيار ديجم

 5 هلوق هل تدعنا اممف هرعش ى دقزلا ةةيرط كل اريخا

 |هفسم ىف مايا تقئات امل عب ادم كلبي مل ثيح السرم اي
 ,هغمز نم روتوملا فصني ال عمدل ف اهلياس برغ ففكاو نقلعومد نم

 ةنجحش نم دقناو افسا ىكب نم وا ابرط ىكب نم ىلاهللا دنع نايس
 .دغتت ىلع رانج ىرولاب ةردغو ةلدعمو .انفانشننا رهدلا نم وجرن

 أ خالط نمو دعت ذيتناو ةداغو ىلتيس لك ككرئاو هللا كل عجراف

 1 هلو

 دذ

 ظ هاه افداو ىنركلا ليج زو ةرضاس ىرابلا قرع نم

 "0001 7دسانا العاج ىفلي فقيكف ىرولا برب“ انإع طقم نمو

 ةكانجا رص اكو اربخ ةعاوتأ لدقب 1 فه لب

 ا يس هرال و لا ثدح“* ىسلدنا ىنفملا# ةريمع نب دهم -9ة(-

 نب ىنتعي نع ىورد مهضعب لاقو جرفلا نب(#) غبصاو رهثك نب ىدمعب نم

 هم ممل ةنس سلدنالاب تاس ملعا هللاو بوصا لوال لعلو ريكب لدب ريك

 .ةصفت# تام بهو نبا نع ىوري ىسلدنال رماع نب دمحم -957-
 01 ْ ا « م0 ةنس لهقو عسل (ةنس) ةسوسب لدقو

 1 حاضو نب ده عمس ةراجا ىداو نم ىراجسم ةر رع نس دهم -9258-

 00 "5 "ع اس سلدن الاب تام : ارهغو

 0 ظ ١ « م19 ع اهب انتلاب ىسلدن | 8 ,دتص نب .سومبم ني دهش -9359-



 م 1 فلل ةقو. قفل

 حاقا نع ميو ناسوسب وطعدو ةسج دند ونرد اشر

 حاشولا مهنتك هلخالخ ىغصتو ةاطوت لل رهشت

 ل ا م مصل كك ع 53 هلو

 مزح ىب ده زبا ةركذ رفعج وبا ىحعجصالا ىلع نب ديوممرهرر فووس

 ةعيدر راند نم ىبارغا ىندقذا لاق هنع دشناو

 اباذ سمشلا هيلع تعلط اذا دبزب ىلتم ليللا مالك

 « بداتن رعاش هللا دبع وبا .ىغضابملا ىلع نببدهم فوووح

 ىضاقلا ىدلغتلا نيدمح نبا زيرعلا' دبع نب ىلغي د ديحم فقوس

 قحلا ىف ةبالصو ةفرعمو,املعو ةلالج لاجرلا دارفا نس هللا همحر ناك

 نم ني رشعلاو : عياسلا سيمخلا موي ىفوت نيؤسملا عفانس ىف. اذوفنو
 ِ 2م مرج

 روهشتس رواشيم .هبقف ميظعلا دبع نب نسسعلا نب ىلع نب ديح“ -251-

 هتزانج (ثناكزو ةنس نونامث هّخسو .[عوو ةنس لوالا عمبر ىبف يفوت

 « هللا دبع وبا. ىضاقلا ديقفلا ىلصو ةدوهشم

 « (ةذ١ ةربق ريفش قاع (ههلع) قرطم نب ىلع نب ديم -29-

 نع ىوري ههقف . ىكسكسلا ديمح] نب ده نبا ىلع نب ديحتس -ه55-

 « ةركس نب ىلع ىبا
 وبا هنع ىوري زازقلا نباب رعي دمدا نب ىلع نب دمعس 5

 « ةردغو ىجرزملا ده نب ميجرلا دبع مساقلا

 رعاش بيذا هيقف مساقلا وبا ىنادمهلا قارملا نب ىلع نب دهم -9ةقؤح



1 )801 35: 

 دبع أن لاق دما نب ىلع ديت نإ ربخأ ماش ةاس سادنالاب ةبابل

 1 دلاج ان لاق 2 دوحأ ىنرمخا لاق ىنابكلا .ةملس ند ىمحرلا

 ا 2 . ىزذلا قحلا لوةد نابل نب ريع نإ دل نيفيس لاف ديعس نبأ

 1 ةرهف ىارلا اساو ملسو هيل هللا ىلصا هللا لوسو ”ةبسو ,هللا ناناك هيف

 1-7 0 لاف 34 وأ نهاكتي ىذلاك الرسو يصد

 ْ 0 وبا 30 0 فرعي 0 دبغ 0 رمع نب ده -225-

 قسم نب 0 منع !| وبا وسلب كفر 3 خبصأ ن 3 +

 8-0 9 ىو هلأ ريخلا 3 نوفا

 / رمع نب : : ءانسقلا ني احا هلا دلل نبأ كةديملا دهم -994-
 ا اه ةريغو ةركس نذل ىلع ىذا نع فورا هيف ةيسرمب

 1 00 رونثس بدآلا لها نم اذهب نا ردع نب دي -20 خس

 ا ةئس ةسوسب

 ' انلا ى ى مدقتلا لها نم بيدا رعاش ركب وبا (رامع نب) ده -297- .

 اعرد 0 دق نمتويلل ىمور مالغ و لزقتي ةرعش نم تدشنا انسلاو
 ديرف ىعبد نم ههافلاسب طاع مرلا ءابظ نم دهغاو

 ديدح ةرهاظو هنطابف اعرد هيلع نسو ابلق ىسق

 ديلجلا برطلا نم ىكبي دقو هاضر ىاذو انددقو تيكب

 دالاس ىهتفل هقرز دحاو دقني كامن نلف



 آل ش (841. 55+. ةق <)

 « ممم ةنس سلدنالاب

 نيس ىو لوس تااددالا رسأع نب لقشوب نب روع نب دهيت -0909(-

 دهمدحأ رهاطلا ىناو نيكس نب تثرحلا نع تدخ هللا دبع: ابا 5

 مهارباو ىقربلا محرلا دبع نب هللا دبع نا دقو حردسلا ندب ورسع ندا

 نعو تبرغملا لدا نس ةعامج نعو بدها ب.داص ضايفلا قل ندا

 دهن نب ةزمح ىساقلا» باو. :نسنوب نب. دبعس ىلإ !"هذع ئوز ىدعي هيك“

 تنحي نب دوت نابخ تملا: ىنادكتلا رباح نسم الزم قلع با

 ىسادن الك د نب دلاذدو'ىناجرجلا ىدع نب هللا دماديخل داء ىياوسللا

 «.زمإ. ةنس لاوش نم نولخ فثلنل سيدلا مود. ف. رضهب تاس

 ثدحس ظفاح ديقف هللا ديع وبا راجءفلا نب رمع نب دمحم -291-

 نع اللا دهبع نع ىسيع يبا نع اطرأا بابك يورد روهشم ىبطرق

 نع يسلبارطلا ديغ سس متاح هع ةافر 4 1 2 م6 م ىو نس _ ىبع#

 نب ده مع رهو هللا دبع: ابا نكن ةبابل نب"رمع نب دمحم -299-

 ىلذ نب نالت "نع ا ةقفلا يأ ىف ةقبط سس نأ ةبابل نب

 فورعملا ىرف.ءملا مهاربا نب نمدرلا دبع دئز ىباو دهازلا. ىشيرقلا

 نب ديو سرؤلا نارا ساب
ىسهت نب ناباو ىبقعلا ديحاأ

 راطت نب 

 هللا دبح نب ىرخع# ىسيت وبدأ هياع ىقل ندرس نس مها سس ىو

 ديحا نب ىلع ده وبا هرّدخذ ايهريغو ديعس نب داخو ىسيع ىبا نبا.

 هيعو ةبابل نب ريع نب شعب نب ده هلم النسا: اذاو لاقو يلع ولا

3 

 نإ (رجخ نب) لهن تان سودبع نب الهو نوتحسا نب“ دهصو كلا



 ساه سل# عع : 6٠ ' هوب 31. ةةعرا>)

 ْ اعنف سي (005 ةئس بجر فر ةقلامب هم. .5) هيقف ورمع وبا

 : نع قذر ثدح“ (هيقف ىنابعشلا ثراح نب نودي 00
 ب

 : مسام اكل امم 2: 2

 ١ ىواولالاب قع | نبدا لطايعلاا عوج: نب. عزال# عب نسيت زب دع + ه40-
 000 28+ ةيس ُُث ةيليبشات  ىفوت ىرقملا ىساغملا ىاطيلطلا هللا دبع (*) وبا

 0 هنع ىورب 0 دهن ئباو ى رقم لا وردع ىبنا نع ىورد

 5 ْ :» ةزاجالاب ىفدصلا» ىل لع با

 7 ع ادب لها نم قارولا «ليفبتلا نايك "نب سوت نب ده .. سه17-
 01 هلم عب ة ثدحو امهريعو هللا نوع نباو روسم نب ده نب دجال لم

 . اب داع ١0010 ىضرغلا نبا ةركذ تا ةنس ىفوت ةعامج
7 

 0 اا يلبللا يصيب نإ يرض : ةنوزاإ 8 .ىسهشا دبا نب دوج“ 218

 - ' لقعلاب افيصرم انلاع اليلج اهيقف ناكو ةلحر هلو ةبطرقب ةعامجلا ءاصق
 ١ نعيطحاو ريغ ى ىنثدح :ىرظلاو ةورملاو روشلاو 5 لها نو نيدلاو

 سوي ديلولا وبا :ىساقلا اها: لاق دمحا نب. ىلع ده ىبا نع ييرش

 1 1 قل دهسا نيب: 0 ده فايا ىصاق دهاش هذا هيبأ نع هللا دبع يف

 ١ شيارق رباقمةيحان ى . يسمع ىبا ههخا عم رْيَدُح ىنب نم لجر راد
 . تايبال هذهب. مهنغت ىريدحملل ةيراجو ةزانج روصعل اوجرخ دقو

 حافتلا ن.دخ ةرمدخ» كتهوو حادقالا فكناثل .بيطر :ترباط

 ا :لعامرلا ككمويست بيطب ثتباط هجحاورا كيمسلا عهبرلا اذاو

 حابصم ىبجدلا ى كهجو ءايضف اهالظ تبسبلا سداغحلا اذاو

 ربكي هتبار ,دقلف اوجرخ مث هدب ىف ةعامجلا .يصاق اببتكف ,

 ::16- ةهبدفك,_ نطاب ىلع. ب وتكجماتاعبإلو اةرانهجلا_ىلء ةال



 0*2 نوع

 595 م1. 38

 مهيلع هقفتو سنا نب كلم باحدصا نع ىور ههقف ىئشعالاب فرغي
 « [[[ ةئس 5 كتايشو هر“

 ام برخغتسد و 01 ةزيمب هللا ع دمهتعملا دو هل ء .) نم

 اهارك اهظحاول ىلع داعو اهانم ايلعلا هجوا.قكب تاو

 انهالت .نس فرشت تاياب ىلاعملا ةنسلا فكيف :تاجو

 اهاوس ال ةرجسملابف كاطخ اماف نصرا ىف. ريسن :كاوس

 اهارذ ىلع قيرطلا كل طغت دعسل و ذإ ا

 مدا ةءاج اهب .تيجتف ةنج ىل سويلطب تناكو

 يك ناليخ بحاص ى..هلو

 تدرتف هنسح نم ترضبا اس اهعارف هيتلقمب موجفلا ظلي

 تدوساف دساح ةلقمب ادمع اهترظنف هدخ ى:. تيطقاستف

 هيحللا ةدخ ىف تدب امل ةيشملا ى دصق:ةترصبا

 3 رف لع ندا نوفالاك و ءا ةدخ .ىلع نعشلا ننقك نبق

 ةكداط ةعول نس نكست سوحكح!»الو.ذلي ءاغنغ

 هشطاع هتفانم ضورب رداط ادش فيك بجمعو

 ,: 0 . :فووغملا ىوصعولا نمثع نب ىسيع نبا دوم -944-



52 ,33 01) 
 بعموم

 شيدالب ب هيدعاااب ءايإ ناوريقلا كل

 4 اهلا ةلبوط ةديصق نم مااطقلا .  نوصتسالبلا

 وى 0 وليشي نا لدوت.قراب:وج تجدوا لاب رامج

 0 | رم كل ايلكر اهناكي اهرب ليال. ئدسلا ىبا انا
  قياذ نيبلا ادغ نإ افاعذا اباصو ىذباغ لظ نا نيبلا فك تحدت اقص
 2 قياقتلا لابو رقمى شوو اهاوص ئننإ بسهت ىبف ىلا .ثيفلا

 لباسا دزجاو ىطخ رمسإو مداس :ضسيدباف ىلاما .تقلشو
 "0 سالو تسلق ام .ااغل..ب يل وسير ءاهلطيم شيم تتم رم !نصوفف

0 ١" ١ 

 اا اقم اللاعب لوبا م 161 اسوا ادب انوي هه ديرو اهلمزي ف

 ةاه قيسلا لوم نع اقنعم و ىتحر طغلا ىناقا يره, احدوم .ةئليلف)

 7 ابا هلدنف نيب هللا دبع نب ده نب ىفغلا ديع نب دهب“ 20

 1 بطال جاجسلا هينا نخ نيرا سوا اجل ثيدالو يااا ناسا

 2 5 عم 3 نع ىور هم ةغس ىذون 4 ةنجاىور .هرمخو



 ١ ظ 41# 35د. ت9

 اعمس تلقف اهفرصاف ككلانخ» تثنغ اذاف ذادغي لل اهلمدتل بهاتف

 هل ةيراج اهبحهصاو بهاتلاب اهرماو تبهاتو تمق مث لاق .ةعاطو

 ىعم اهلعجو هيف تلخداف لمحتو ةقانب رساو اهسدحتو ابلداعت اذوس

 قارعلا ةلفاق ى انلخد مث انجتح انيضقف ةلفاقلا عس ةكم لل ترصو

 ىنديس ىلل لوقت تااقف اهغع ءادوسلا ىمنتا ةيسداقلا اندرو .اهلف انرسو

 . ايبا تنرصناو ,ةيسداقلاب :لءزن» نمعدن اهل تلتف نحت نبا

 نا دين درج ا سفيطيول فرك ع ا شا جالو اهترتق تك وءمس: نإاوبل مهلاقر. *

 قارعلا نم اذا ميسن زاجمملا ضرأ نم كتمشوا(*)

 قافتاو لمش عمج» بحا نملو ىل تيهقدإ

 قارفلا نم تيكب ايك اقللا حرف نم ثكحدضو

 عيوس ايف لاق هللاو ىدسا هللا, ىديعا ةلفا.ا راطقا نم سانلا' رياصتق

 لايسا ةسمو وححن ذادغ: نيبو اهنوبو ةيرسايلا انلرن مث :لاق.ةلك ابل

 لوخدل نوركبي م مهتايل نوتمبهف اهب ساغلا لزني ةلصتس نوتاسب . ىف

 ام تلعف ةروعذم ىختا دق ءادوسلاب اذا حابصلا برق ناك اهف ذادغب

 تلاق ىه :نيا كليو تاقف ةرضاح# تسهل: ىتديس نا: تلانقف ىلل

 تيضقو ذادقن تالخدو دعب ارثا اهل :سحا ملف لاق :ىادا اسانمللاو

 متغاو هيلع ىلاذ مظعف اهربخ هتريخاف ميمت لل تفرضناو اهب ىجتياوح

 « اهيل امجاو اهل اركاذ كثكلذ دعب لاز اس مث اديدش امغ هل :

 1 نب دسا نب ثرحلا نب زيزعلا: دبع نب دحاولا دبع نبا دمحم -209-

 ىثادغب .ه.متلا. لضفلا وبا نيفس نب دوسالا نب: نميلس نب كييللا

 تلصلا ىدا .نمو ضلخ- لا نمحرلا دبع نب ده رهاط ىببا نم عمس

 جرخ بدذاو ملع تيب لها نس ؤهو 88 ةنس ةدلوم :ةدعب نموا رمجملا
 5 ظ 00



 الل مه ةاعب

 - يخلق ورع ل قدح ا وب اهناع ثادحا مدوححاو ناي

 امرخ ن نبا ديعس نب دمحا نب ىلع .داهف ىبا ند دمحم نبا يرش نع

 ذخ اولا دبع نبا دهم باح 7 وبا ان لاق هينفلا ىسرأ فلا بلاغا ى

 "ةفليكا لا: “ىرطمبلا: ىركجس الا نب :نسخ .ىكءاؤيؤ ان .لاقب , ىرهب 0

 السل شراف لاق اد هيلع: ىني» نيمو مديت ىبأ نب ممت سالج نم

 هاسلج: اغد هيلا تلصو.اهف: ءانغلا ةقياف ةعيار ةمراح .هل :تعيتباف ذادغب

 دف تنفذ انغلاب :اهزماو ةرادسلا فكك مث مهيف تنركف لاق

 هئاعمل اتهوف قلات: قرد ىوهلا لمدتا ام دعب نم هل ادبو
 هناكرا عنمتم .ىرذلا بعص .هنودو ءادرلا ةيشاحتك ودبي

 ةنافجا هت تحمينس اف املاو هعولض هيلع ؛تلومتشا ام رانلاف

 تثنغ مث) رضح نم :لكو ميمت برطف لاق

 ةرخاؤاو :ةدومحم هلئاؤا ...:. . هتلود تاف انمع .كولسيس

 تنغ مث لاق اديدش 0 ل ا ا

 ةعلظم رارزالل كلف نم حركلاب اريق ىل ذادغب ى هللا عدوتسا

 "فلله خسف ش ام قمت اهل. لاق مث ادج طرفاو ميت برط ديشاف لاق

 نا فكل دب الدلو: لاقف ةتداعسو :رهمالا ةيفاع ىتمتا تلاقف .ككانه
 كلاقف' معن لاقف ىنمتا امب رهمال اهيا ءافولا ىلع تلاقف ىنمتت

 رهغتوا مهمت نو ول عقفتساف لاق ذادعبو»ب ةبونلا هذبب .ىنغا نا. ىنمتا

 ضعب ئنقعلف ئركسال“ نبا لاق انيقو ماقو سلجمدمللا ردكتو ههجو

 فراطعني اسلاج هتدجوف تعجرف نكوعدي ريمالاف عجرا ىل لاقو همدخ
 تلقف هب اتجهما ام تيارا قكحيو لاقف هيدي ندد فتمقو تاسف
 قكرؤعب ]ذه ىف :قثا. اسوأ اهل افولا نساذب الإ .لاقف .ريسالا ايبيا معن



 8م دنس

59 )761. 3١ «. 51+.( 

 « ها8 ةنس ىفوت ةياورلاو ظفحلا 1 امدقتم ناتو اهب .هيلع ارقو هإد ةخس -

 ىضاقلا هللا دبعوبا يالكلا ةبيغز نب زيزعلا دبع نب ده -205-

 ةقثلا هفع ىنربخأ ةردغو ىرذعلا سابعلا ما يىع كورد .ثيدعجب ميدو

 هيلع ةارق ملسم باتةكب هللا ديبع نإ ديدي وب هللا ديع دهف ودا لدعلا

 ايفو همك ةئس قفوتو |5160 ةلنس ىف تلكم ةدخسب ىرذعلا نع هعيوجلل

 ةلسم نب رداعوبا ةركذ روهشم دفا ماظنلا رابجلا دنع ىب دهت 9002

 ةدز امد أصوقرح اهب بطاغ) ةءطق هل در وءأو

 معنذ ملو براطذ مل درولا نامز ىنع ىضم

 0077 نأ لبق لجحعو ىوذي نأ لبق ردابف

 : مهردلاو راخيدلا ككقافنا ىلع فسانآلو

 مدق امو ىدفاناس ةايند نم هرملا ظعت

 طراغلا نباب نرعد هللا دبع ودا مشاه نب ىلعالا دبع نب دذيهه -907-

 دمحأ نب ىلع ده وبا هنع ىور ةقلام اق ىلو بدالكو ملعلا لها نم

 بعصس نب ده نب هللا دبع نب ده نب دحاولا دبع نب ده -208- 

 ةكمب ةدلوس تاكربلا وبا ىرهزلا .ريدزلا نب هللا .دبع نب تباث نبا
 سلدنال لخد مث اهب عمسو راصمو ماشلاو قارعلا لخدو اا ةئس

 ىدحارجلا ده نب ىلع شل ودا ىضاقلا مهخم ةعامج نع اهب ثدحو

 نب هللا دبع نب , 0 ل ها ىفيجمعلا ليربج نب دهم نبإ دهتو

 دمحا عراذلا *رركد وبا 2 و تسضس.اءا نا ص يلد ضي را لا نال



 ع (8ن1. 507. تاز

 ىلع كلذ نم هبط اميف لوع ناك نافب ملعا هللا دللاو مالسلا نابع نا

 .ان ب و 0 نم ىبخشخلا نع ةدروا ام 78 5 نينر نينا

 هلي مذقالاو ره :طفحل مالسلا دبع نب.دهتهنا نظف مركذو :

 او د“ نا هيف دجول سنوي نبا باتك عيتتو رظنلا معنا

 ايلا _نح. ركحح نق سنون ىب الو 20 ةلسا نا نايم

 0 نيلللا .باب ى. ةئامثالثو .رشعلا دعبو:ةثامث كلا دعب: ةعامج

 وعلا اهذها هض يكسب ىذلا .نيهخلا اذه نا هل نيب ناكفق هدعب
 , نم.ةافو يلع. ئمع:» ىأ زوج >< ذا مالبسلا  دبنت :نب ده سيل

 ' اهيا وا كل [س 7... . ايداكسو / تاع

 د يي يااا ا“ ىنشنكا / هل ةقل هويثن رقم كاع لفي وأ ناوين

 :!لويبسلا بنأب انو دب اتك(* "نب ناس اوس د دلع اح
 : 1 انلوصج ١ !«نخشلا, ترام قب مهو اج نوفلا
 ١ ْ يلقي سليل رركذقك :لو..مالسلان دبحإ ىف ابدل ةنيدلديبساباكجلا
 71 81 ةيئاوصلل :قفوملا هللإو ايران _مالشلا.دبعب نب .ديحملل نا

 | دلع وزي ىراباك بيدا ملعملا نب نيرعلا دبع .ىببنت . ه05-

 تا اح * امزح نب «دمموبا ةركذ .زيزعلا
 ءرور نإ ىراصنال منعا دوما نصا ولاطضلا كايدحم -904-

 نزلا نلخ ئليرت هللا دبع ابا ىنكب دنس فزاع ىرقم ثدحم هيقف
 5 | 5 3 نميلس دواد 0 ىماغلا 7 جرف نرد نسمع نب (دهتر هللا دبع

 ا ىف لا نباب فرع نمخزلا دبع“ نب ىلع .ننسعلا ى ناو
 مهريغو نؤدعس نب هللا دبع ىباو ىرذعلا (سابعلا) ىباو ىجابلا

 ىب ةبطرقب يقل | ةريمع نب بيزبملا بأ دعاولاب وبلا« منتب عربا منع 1



 ع ) 30 .30 .861( ١

 م: يمتد لاقط ياكل سلدنالا كلم غجزر .املف: ثيانحلا بلط

 ١ للود

 ىقالت قارفلا دعب. نم. ناك اذا ةقرف كت ملو نيب نكي مل ناكب#زأ

 ..يةاقم_ ءاس وعلا تفك زي ملو ئتلقم نيقارعلاب قروت مل ناك

 قارفو ةمار نم ىوللا تاذب .مهضرا تبخ :. بارعالك رزا ملو
 قاهد قارفلا ابهيناقس ساكو .ىونلا ةوبق نم دهبلاب مااا ملو

 ىقارت نيب سفنلا ىنم ىلوخمف ىعجمشم راز دق توما ناكو ىلب

 قارفب تنذاءرورغ رادو ةتقرف ةلحن ايندلا امنا ىغا

 قاسب روشدلل اس تفتلتو ىرثلا نكست .نإ لبق نس ئيخا دورت
 ةعامج سلدن الاب ةنع ثدح اظفاح املاع يغكخلا هللا دبع وبا ناكو

 دهمتو دلخ نب دمحاو ئىضاقلا مشاه نب زيزعلا دبع نب ملسا مهم الين

 ده نب دلّ هنياو هنع ني رثكملا نس ناكو ىنايبلا دهم نب(1)هساق نبا
 ىنخغلا دبع ده ونإ ةركذو 080 ةخنس سلدنالاب الواب و مالسلا دبع نبا

 ميز تحاص ئبطرقلا ىفشخلا مالسلا دبع نب ده لاقف ديعش نبا

 ناد هلا امهدحا .نيوجو نس مهوف محاضو نبا نع ىور سلدنالا

 ترام" نب' ذميحتبو ف قار راتلا“ فلا فلا ىنشغلاو روراتلا بحاضص

 دبع نب ده ةنط ىنشخلا لل ايوشتم جبراتلا ىاز امل هلعلو ىندخلا

 نبا نع ىور .لاق.هنإ رخالا هجولاو:ثراح" نب ديحت# وه ايئاو مالسلا

 وه حاضو نبا نع ىور ىذلاو ةدنحاو ةقبظ ى. حاضو نباو رهو حاضو

 ده وه ىبنشخلا نإ هنط. ىلع هلك كلذ بتكو امذاو ثراح ىنب ادد

 (4) مساق ده وناو ع



 5 (361. قال ؟.)

 ىوحتلاب رعي هيقف ىناجب قالوخلا كلملا دبع نب دمعت .-198-
 00 ه«.[12 ةئسأ ىفوت روهشس هيقفاودو ةنودللا رصتخا

 - قور اللا كبعوبا'ىفاصرلا نوفيض .نب كلملا دبع نب ديحم -419و-

 هربا دبع نب رمغ وبا ةنع ىؤر ةريغو ىبارعالل نب ديعس ىبا نع

 بيدا هيقف ئريمدتلا مث ىقتغلا ف ةدنح ىب كلملا دبع ب ده و00

 فكم نب ىلع نب فتوي جابت ىبا نع ىوري هللا دبع ابا تكي

 * ةريغو ىعاضقلا

 1007 ا ا بارو اس فحل -901-

 د« هزسل ةئي فوت بدالو ةباتكلا ن روهشم ركب

 ا ل رص نب دم زب اللا نب د -20-
 ١ نم اهريغ ىلاو قارعلا "لت ةلخر.دل تناك هللا دبغ وبا ىفشخلا
 ”رالطلاو ٠ 01 ظكدعي ضدتال الخ“ مر يق ةللؤط الالم ايف "ما ذالبلا
 ىبا نب ىببحت نب ده قرشملاب مهتم عم نيذلا هخويدت نمف ةملع

 ااذأب نب دهبو ىنثملا نب دجيو ةئييع نب نيقس بحاص ىندعلا رمع
 بمحاص ىزملا ىبحي نب ليعمسا مههاربا وباو يقيل نب ةنلب ناقللي

 مساقلا ديبع ىبا بِحاَض بهو نب ديمو ةروغملا نب دو 55

 'يدلهللا لاق, للعلا نبا دمج نقل دف] قادير. مجرفو مالم
 نع البا بيدالل_ىرفغلا نورس نب نمثع نب هللا تبع دي وبا هيقفلا

 ديف فا نع ناحبطلا- نبا اندهنا لاق شيعي "نب ده هللا دبع ىبا

 قزقتملا كح ةلخر هل'تناكو لاق ىتشنخلا مالسلا دبع نب ده هللا

 الوهبعم لج ني نيرشعو سمخ ماقا . . . . .© لبنح نب دمخأ هيف ىقلو
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 يور ىسبعلا ندا وبأو ىبعشلا نرطألا وباو ةفيلخ نب هللا دبع وباو

 تيناكأب نيعسنلا براغ دقو تهإحالا نس نىذوت ىخايشا سس ةءامج هنع

 « ةدوئفشس هتزانج

 بك هألا دبع ىدأ ئجرزعلا دوغ نب ميحرلا دبغ نب دمح# :-190-

 ةدم اهب ارقاو ةيسرمب نتف. ناكج: كلي -جوراع ممن :تاوفلا ىنباب

 نب .دمحا نب .ىلعو ةيطع نب بلاغ .مهنم مالعإ ةميا ةعامج نع فور

 دهع وباو زرك نب دمحا .نب ىلعو , يصاغلا نب: نيفس رحب وباو فلخ
 نب دهن دهلولا وذاو طانخحا نبا لفرع ده نب ردانقلا نبعو بادع نبا

 (*) دمحاأ نب ماشه ديلولا ا | ا ا ا ا

 وباو ىبرعلا نب ركب وباو رفعج ئبا!ىب ني نب هللا دبع ده ؤياوا

 ىف ركذ مهزدفو ةبوغز نب ريرعلا دبع نب لاو” و كاوغم نب نسعلا

 ثيدحلا ىرقي ليون ملو لَجَر نينامثو ةسشمخ نع ىور ةدنأ ةتاسرنف

 « 11 هدلع ارقا مل ىنكل هتيارو هتكرذدا كفو ىفوت نا لا هقفلاو

 ةلولح هللا دبع وبا جرف نب نميا نب كلملا دبع“ نب دهم .-197-

 هتقبطو لمح نب دمخا نب هللا دبع ىنمحرلا دبع" انآ اهب عمسو قارعلا

 دعبس' نب .دلخ هنعىور نفتسلا "فيضو شلدنالابو قرشملاب ثدحو

 عثر فصم نقيا نب فاصم دمحا نب قاع دمحم وبا لاق ةرهغو

 ىنم::ريثكج "يب مهلا اه. ىلع لامر وطب قو دلل سوح صا نم قونخا

 « م, ةكس نمدا نب هللا: دبع ويإ تاس: تافيصما

 (1) رطس لصالا ى..ضايب



 ل
  90١نإ. ( :

 :  1 0ظ هي علا ا 8 ضاع ديف ترئآو 0 ملع

 ١ * + <) تكلا
 تس النكت ءرملا 3 نول

 نايدانعلا ءرملل

 : )5 '  ةليبدفلا ن- توص نمسح ف أمود لا قابن نأ

 11 دبع" ابا ' عنز ةقانجل اقزاقبو بفاراخا

 3 اكر*زتازجلا 0 ةردغ نو ةكخم مو دهازلا هيقفلا نيذمز ىنا

 ١ عيل الللا'افمأ فرار ايناثلا:ى' ةلالجو#ةناير" كلي "نو امانا هقفلا

 زيكف ئرَصَت بهذ لوقي ناكو ةتف سارو هقفلاب لغتشاف ةردصن قكو

 01101111 ع هل فرت نلفاو ىنا ةقيارط تكل لذ الولو ىل

 وري رقم هيقف ئيطسقرسلا اللا" دبع نب نمحرلا دبع نب ده" -191-

 « ةردغو باه نب دج نع ىوري ةريغو ىبرعلا نب ركب وبا ظفاحلا هنع
 ْ نع كوري ثيحم هيقف ىبطرق نازولا نمخرلا دبع نب ده“ -492-

 ْ 0 ا ون ىؤوت ةزهغو دشر نب دهلولا ى يدأ

 دبع وبا):ىنطاشلا ضايع. نب ىسوم نب نمكرلا دبع نب انني .-195-
 ”" ىلا هزل (لن ل“ يدنا ىضاعلا وع ئىوز كئدتتا#ا يك" هللا
 دبع وبا ىبهنلا ىصاعلا نب دمحا نب نمحرلا دبع نب دعم تارود
 . ىبتعلا هللا دبع نب ىكلم نع ىوزي ىوغل بدا ىوحن ذاتسا هللا

 هبقلا حافلا وبا ىضاقلا هنن. ىور امهريغو ةتقب نب زعلا ميمت ىباو

 5-7 ١ « ةردغو دهن نب ىندهحرلا

 ىجيحذللا ريعم نب (بلاغ نب دهس نب) نمحرلا دبع نب دهم -195-

 وبا مهنم ةعامج نع ىورد عرو لضاف ىرقم دهاز ثدحم هيقف ىقلأملا

 ىناسفلا ىلع وباو جارت نب نورس وباو ىفحتسلا مشق" نب ذه ركب



 41 (منا 20)

 « عإت ةئسا ىفوت ةسايرو ةاالجو هقف تيب

 ْ ةقلامب ىفون 5 اقلا 0 مح ن١ بح هد هللا ديبع نا دي -1860-

 دبع ١ يكسب ب رج رس خدع ورشا ياي ى 519 ةغس

1 5 

 رعشو بدا ٠ تيب لها نم رعاش يبدا ةديف ىبإ نب دمحم 187+

 جرا سس نورس .عم اوناكو بلك 0 7 ةدبع ىباونادو ةسايرو

 هبر دبع نب ده نب دمحأ (1) رس اع ىببا كلِ هرعش نمو

 (اعاز ا اعازج اهيباصت ىف اهدعا)

 اهاعش تراط اهلي تيكس اذا نياصماا اهب يسم :

 ْ ريع وبا هباجاف

 اماطي_ ناو لودعلا, ىصعي ناو اعايتسإ كل, جاصب_نا قيقح

 اعانقلا فشك.نم تيدان دقق ىباصتلل عانق قشاكت ىلع

 اعارذ_مرك نس هيلإ ثيعس (9) ارثف لل قيدصلا ىدضي ىقم ب

 اعايصض ةكشاشي بهذت الو يلبي نيد كرهل دمع ديجتف

 ديبع نب ةبلعث نب بيلك, نب دهب نب .نيحرلا دبع نبدا -188-
 « (».م ةخس ىف تام هيفف ىسلدلا . نونا

 بيدا هللا دب وبإ ىبيجملا دمحأ ىب نومحرلا دبع نب دي -189- ا

 قلل < ةماعلا ري ل ام هركذي ديقف حدس قى ةرعش نو رعاش

 .مزحا نب دك

 (1) رمع يع ياوملا طخ اذك (9) اربش
 49 ١
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 00 0 يقنع ةا اب كال 0 ايبشيا لد له 0 را

 0 ردا نقصا تا ..6 المباح 35
 هب جب نع نيانلا فرسناف ف ييبؤه, يرمي: مظعأ ٠ لاب دل

 هجن # ارب اهب مفريعتد هببف مييدمإ 0

 لع 1 « 811 رديب## ب دبا
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 ادههلا :مهتءارا ىتاللا“ نئسلاباو مهماظن تلوق ئداللا مكحلابف

 ادسح ىلا مهترهص ىذلا تناف ميعبكب: ىتع داسحلا دسح لزا

 شكارم ةرضتحب .ةبجت نب نيتي نب ةبجنن 'نسحلا وبا ةمالعلا“قربخا

 با ظفانحلا نم 0 اكو عملا دحا: نك مل 1 لاف تسل

 بيهطخلا :قيرش ني“ دهم نب“ ريرش نسنحلا وبا اكو قئرعلا قفز

 ظفاحلا نك ةعمجلا مود ةبطفلا نم هعنم رذع هباضاف ةيليبشا عماجب

 دنحال نكي مل بتيطخغلا جرب مل املف ةيليبشاب ئصاقلا وه'ركب وبا

 بيطخلا وهو نينا دعضف ركب ىبا ىصاقلا ريغ ةبطخلا ىلءاروستي نا

 ةبطخلا :سش افرح دجي ملف بطخيل ماق نذولا: تكس ايلف 2

 نع انيور لاقف اهولاقف هللا الك هلا ال ب سانلا اهيا لاقؤ ةيلع جتزاو

 م هللا الهلا ال دبعلا لاق“ اذا لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلع هللا :لوسرب

 ةعباسلا "ضرالت .تنحدت هرخاو . شرغلا" تحمست هلوا رون ندم دومع

 نكسا فيكو بر ىلا لوقيف نكد ةلالج لج ليلجلا هل "لوقيف

 . ىتكيالم اي مكدهش هلالج لج .ليلجلا لوقؤف اهلياقل رفقت مل تناو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاقف اهلياقل ترفغ دق ىنا ىشرع ةلمحو

 هب قطنو ظعاو هب ظءو ام لضفا نا لاق مث .دومعلا كلذ زد نم اورثكا ١

 كلاب نعتساف نارقلا تأرق !ذاف ميظعلا هللا لوقي مهكحلا هللا باتك ظفاح

 نع انيور لاق مث مهاع ال ىسركلا ةيإ الت مث ميجرلا نطيشلا نين

 هلا 2 ىقثولا ةورعلا الاق امهنا اههنع هللإ ىضر سابع نباو ةمركع

 رلاق مش ةيال رحا:كلني ناسحالو لدعلاب رساي هللا نا الف مش كلا الا ٠

 لهعيسا نب رحب وبإ ظفاحلا لافف ةالسلا تميقاو مكركذي هللا اوركذا



 هلا (61. 38 م. 98 ؟.)

 0 1 بزطا قفيطيسلافا ن ءراْيطا درغو.ى در أ ةيك يلا ىلوش رونو

 بيقكود و بيدالا . ى 2 ل انليعبج ىفف . ةفعو نيدو نافع ليج

 بوو لاجم اهذف .ىلو فيو ابل ىلق نع يدار ِ كلاوف
 1 كبرقيو هب وندي هفاصناو هلاصو ىوها تنك بنحتك كرناكو

 0 بكنت امويو ةاوهب لظ امب ىتفلا لل اسوي رادقالا اهنكالو

 0 ْ بشقم .درب وللا .لامج ,نسم هل هقيقع رقتسا مث اهشوس ادب

 .٠ بهذم قاطن..هنم افرصخ ىلع ارندم ابوث افللا ىلء . ناخ

 برصقم ةقيقعلاو قارهس مد ةرجفو موق ىجنز ىجدلا ناك

 يل رهو دنرسابا عبال رككو ابجوم دقولا .ىداص انيلع ىفاوف

 برقاو ىذا مهلا هيلا تناو ىتيهو ىيه عركلا نا قرب ايف

 نتمهذيف ىبلق لغ اليلغ لبت ةبابص ةارصلا اس نم تكيف ىسع

 تركسيو ىدغي دوجلا باح اهيفق“ ةذزم بتارملا ءام نم توق ل

 طظفاحلا ىندفتا لاق ده نب نمحرلا دبع” مساقلا وبا ىضاقلا ىندشناو

 : ثلاثو ناثو 8 هنكالو ةتيقت ال ادحاو اعمر ناك ولو (*)

 سانلا ةرهكذ ىازو ديعلا موي ىلصلا كل رظن دقو اصيا هل ىندشناو
 ٠ دشناف مهعرصتو مهلافتحاو هيف

 ادهلا ىكل نومفري اعوضخ اولذو ادبعت اوماق ناعلا هال“ ىليلا

 |دييس نوكبي ناقذالل نور“ حراوج باصتناو:بلق سالخاب

 اديس مهاقلاوأ يصر , مديجف ىد . ميليإو ليل يراهن



 85 ( "ن1, 20. 98« )

 كقاومألا روسألا باقعا نيبت امبرف 16 يب يناثلا ف ىفذكو

 بتدئاو' اهيف نافجالا ىدع فكإ فقازب ءالحلا رادلاب أنا اسو

 بلقتا :انخلا بوث ىق انا الو:كتداجب "راوجلا رقت نع انا ألو

 اهننو
 بصضتاو ئقشا دوسحملا امنا الل مهيعس نودشاحلا ىقشي ليق"ذقو

 بذبملا لالجلاو .لاعملا نضيفو عفاد هللا اس ءادعالت ىب ديري

 تتتاكبو لتس 0 كك اهل لالخ ود ملع نوغبي“ ىذلا نودو

 تررغس ءاقنع رابهالا ىف ها امك هئثائوس ىش دولا ضعه لابو:

 كنانشلا ملظلا دراي ناسل فكيلع اهم اران  اضعبلا كثي ه1 يجب

 بترم لامسلا قوف لزم نلو ةبدز هاا نه كقأف نا كفساياوأ#]

 .مهيلا :قوشعي اهنمو
 بقرتا كو ىشخا ال رهدلا نسإ ةلئل نتيدا: له ىزعشي تييل الك

 بزذعيو. ةايبلا قرط هب بوظبي لبس درو لن حب اهط ىبو

 بجمعيو تنابشلا عرش اغل ذلي*اهب, لزن مل'ئتلا ركلا ةفرشمبر

 برشا ىغيع هام ةنع ثبغ ذمو هضرا ريغ ى املل فراش متو

 بصنم تلا عمءايلعلا ةنقلا كل ىلالل ةفدلا لس ئرهتبلا ةدنن ىفو

 بجتعتلا هيف راح نسح رظنمو رخدفم نيهيف لاطا رع ”لزاخم
 بكنو ابهف ملعلا عامس .ىلاون :انرهذ .ةعيطقلا ماياب انعطق .



 مع (النإ. 5 م. 970

 باكر» بياونلا رهظ ىف ربصللو بجسعا تامللا قب ىردصو تربص

 يبقنتلا بيبطلا تاف نم اجلمو ةدع تاهملا نإ ىرابطصا تركذ

 ببصبصع مدي لاوهال نس اجو ةبس موقلا ىف لذلا تيار املو

 01 لايبزإل] نسا او يه دل ةةاويلسنا تسرع
 ظ ْ اهنمو

 بكرك نيجايدلا .نيب اهل ءىضصي ةمهب دالبلا ىف قربس هلو

 برذملا ىسكلا عكا ذا ابيرح هبارت لئلدلا فاقسا اذا ايرج
 0 000 دك ماو ونويحم] . رع لم ريطدا# مروع اروع ع ولت سمشلا ناك مرخ

 0 لا د1 6 ه8 اه ةاقأ دا يقيم كا و قي ع اوم أ ه ورد مرت" ١ لااا

 يابس لوطلا ىب رجمهلا مويك موذب هتلصو ىوابحلا ماهباك لهلو
 بهذا وهو ىضين قوىدح ةرداس لزا ملف ءادرلا لوقصسم وجو أدب

 بها وهو ادب ىتاح اهناعب ربابصلا اهقوف كبص هبت ةايجممب

 بجيع ثيب نوصلا ىن و اهل ةانؤ ةلوداس يسرد ليللاو لكيلا ناع

 بلح يفاردلاو جوم لال هل طم اطع رجب رفقلا بارش ناك
 بذجمتو 7-2 ددنملا| تب داقت دا ديق 5 يباع ر ناك

 بدجم مظعلا تنتبلا لل اياده 8 ّ ناك
 انسب

 بعلو رورسلل ىهلم قار دقو اعضوم ككلاتب ىرمعلا :ةئبا ,لوقت
 نبذكتت اكو ىطخغحت ال نيبلا نم ةعور بلقلا عيار ماع لك ى فا ١

 بقعللا ىطخو ىدابلا ر وسكت ل :ةف ىرظناو نكل ابا , ىفيعد تلق

 توها ا ل ا نو رام وسلا كالا ا
 معو >> عسي ولاعو . 0
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 ناويد وهو رجدفلا راونا باتك اهنم ةعفان ةريثك هفيلازتو مدريغ ةءامجو

 ابيها ا كا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هيف دروا ادج ريبك

 لياسم ىف صيخلتلا باتكو رافسا ةتس ى نارقلا ماكحا *) ىف باتك#»

 ' باتكو نيدوحتلا ضماوغ ةفرعس لل ىنيهقفتملا ةيجلمو ىلالخلا

 ةدع ى ةبطرقب هظفل نم هالما سنا نب كلن اطوس حرش ىف سبقلا

 ةدعو ةأيا ةالما [ودهاش ىخاهشا نس ريل هئع هد ىفثدح سلجم

 نمحرلا دبع مساقلا وبا ىضاقلا ىنربخا افبلات نيعبرال وحن هفيلاوت
 رجب يا ظفاحلا نإلع تارق ةبظرف لل تاحر امل لاق ده نبا

 لاقف يري ىفطُو كلم فزنا ركنا موي 'تاذ ةنعنسفا هققؤلو

 . امك ماوعإ ةرشع لكتلحر ند ككل نوكي يظل
 نس لحرا مل ركب وبا ظفاحلا ىل لاق لاق هنغ ىتثدحو ىل ناك

 ىف قارءلاب ظفحا تنكو هيوبيس باتث كتيكحا ىنتح سلدنالا

 2 تسرد ةيفلا لياسس ىدنع لوقي نأكو ةقرو ةرشع عبس موي لك

 سلدنال لح قرّصنا اهتظفح نا دعب .ةرس ىلا ”ةلسم مب لك ف

 روما ككانه ترجو هدلب ةيليبشا اضق ىلو مث هز[ ةنس ىنإ هتلحر نم

 ناك مساقلا وبا ىضاقلا ىل لاق ةدم اهب ثداحو ةبطرف ل لقتنا م

 ظفحي ناك ام رثكا ئىشن نيساع اسقلا ىلو اذا ىضاقلا نا انل لْوَق
 يف هعم تثيبذ انكو ىل لاق هسفن ككرادقي ناو لزعي نا هل ىغبتيف

 درجتي اك ناكو لامشو نيمب نع بتكلا تناكف ةبطرقب هلزغم

 هبلغ اذا اهيف مايو ليللاب اهسبلي لاوط بايث هل تناك بوث نم

 تدشنا ايمو افطي ال حابصللاو باتك ىلا هدي دم ظقيتسا ىمهيف مونلا

 اهلوا ذادغبب :ذاوخا اهب بطاخ# ةليوط ةديصق ةرعش نم
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 باوص نب هدر دبع نب (1)لوقُت نب زوفم نب هللا دبع نب ده -170-
 بداو هتف تهب لها نس لخادلا و» رفعج نب مالس نب ةلردم ىبا

 + عا ةنس ىف ىفوث روهشس ةلالجو
 ثدحم هيقف ىبطرقلا دواع رب دهعس نب هللا دبع نب دمعم -177-

 يب عنو ةلاس ىثوت

 ١ ديلولا انا ىنحخيب ديدق ب رقلا ةريخ نب هللا دبع نب ديه 2 70-

 ي هدا ةنس ديبزب ىفوت

 نس خ6 و نب دهحأ نب هللإ دبع نب دة نب هللا دبع نب نييم بلف 0-

 زاوحا "و. لحر*ةنقو نمير رعشلا قيار بيدا روهشم ثدحم ىلوصا
 لانه ةقف'و رضمو ماشلابو ةدم .قا رغلاب ماقإو هني ةبحدص ةيايسيخلا
 كردملا نيسحعلا ىباو ىلا ديلولا ن: ركب ىبا نع ىرب رثكاف ىورو

 0 دمح# نب دارط سراوغلا ىبا ىفقيرشلاو ىقرمجصلا رابجلا ديع نبا

 نيسعلا هللا دبع ىئباو ىنافكالا ديهحا نب هللا ةبه دهم ىباو ىجنيزلا

 ىجرِم نب نودعس نب ديحب رباع ىباو ىكيلا ىربطلا ىلع نبا
 دشاج ىناو ىناولعلا (9) ناَرْدُب نب ىلع نب ديحا ركب ىباو ىردبعلا
 سهلا نإ نيصولا نب ىلع نجلا اهب يطل دمحم نب دمت
 نب دهب دعس ىباو ىءالكلا رامع نب دهن هللا دبع ىباو ّىعللا

 سراوفلا ىباو ىسدقملا وهرب نب رصت يتفلا ىباو ىن جددزلا رهاط
 لرتحلا لماع نب ىلع ٠....... ىلهذلا سراف نب عاجحش

 (1) ىلوملا طخ اذك (9) ةدحوملا ابلا مضب فئوملا هةطبض اذك

 27212خ1110 0 ز ]| | | 0
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 ةرهظس هللا ىلعت تاسدس تءصو دق رولبلا سوكا هئاك

 هرثرت كلملاب مياق اهنيب نم ابهذ تقرط دق نسلا اهندبو

 داهشالا هفيخ نع تقرفتو ىنملاب ! اوزافف ةيحايم جح

 داعتو  ىضتقت موب لك ىف ةروربس ةيعدح ككبيجوي انِلو

 لها نس (رماع وبا) رماع ىدا نب ىبصعي نب هللا دبع نب دي -474-

 ةلود ىف سلدنالا ريما لىلوم + هيد يشي كا اتايبا عي لضفلاو بدال

 ارم تدح ئيسرم 4 ديزي ىب هللا دبع 0 ديم( *) -[79-

 : هر ةعرذح 0 5 ربعي . للا دبع نب كمدم .,-175-

 كديتحا ةدقأ فندك ىنوشيع نب ىرمع نب هللا ديبع نب دهم هللا َكّبغ ىبا

 فا رو نونلاب لقين باب نىزعي هنا لاقو ىرذعلا ,سنآ نب ريغ ىبا

 لقوم نباب نوعي : دعا نوب نمخرلا مايع مساقلا ىبا يع وس طخب

 « دهم نب متاح هنع ىوز .لاقو ميلا

 رصخب ىبا ىع از كلزنالا ات كثيدح ةعافر نب هللا قيغ نب داي -2174-

 د سلدن الاب هتيقل لاق ىقذعلا دنع وحدا نيس نب دهلو نإ ةنيحأ

 ىرورسللا ركب وبا"بنساجلا نيسح نب'ىلغ نب هللا دبع نب دهم انات5-

 ىلاملا رصن نب للف نب باهولا دبع ده ىا نع ىوري ثدهح# هيقف

 هنع ىو. زازقلا هاربا ن ؛ لطف» لاو ىرقملا رمع نب ديحتا نب -

5 



 4 (161. 26 م.)

 8 نا 20 نراتملا لقسوب نب د هللإ دبع ودأ 5 لاق يناث نب ند

 ربلا دبع نب.هللا دبع نب دمح» ان لاق ىرضصلا ردع نب ندحرلا دبع
 ريغ ىديرحلا ةزكذ انكعو يمحي نب ىبحي نب هللا دهبع ان ىسلدنالا

 دقو زملا دبع نب ده نب هللا دبع نب ذه هللا دبع وبإ هيلا هدنسا ثيدح
 نع ىوري.هنأو ربلا دبع ٍُش ده نب دمحأ كلملا دبع وبا وه امنا لبق

 ىورب رخآ ربلا دبع نب هللا دبع نب دهعم ناو هتقبطو دلخ نب دمخا

 اد رق رايكيو ”تاديكتكلاب قعبو داك“ نب دمحأ نعءاضنا

 وبا لاق بحي نب هللا ديبغ نع ىورت نم امهيف سيلو ةبطرق ةينابنق

 00| 0 ا دبع نبادللا دبع نب ديم هللا دبع وبا ئضرفلا نب ددلولا
 7 فورعبلا ىبيجتلا قوزرم ىببا نب ناليغ نب ملاس نب 08

 ةءامج نم عمسف قرشملا 2ك لحرو ةعامج نم عم ( د

 ظ : # (ةرهغو ن ز نب دهن مهنس

 نب دهم ركب ابا عمس هللا دبع وبإ مكح نب هللا ذبع نب ده -169-

 نمحرلا دبع ىبا بحاص رمحالا نباب نورغملا ىشرقلا ةيوعم

 #00 نب د اهيف ىقل ةلحر هلو ىياسنلا بيعش نب ديحا
 ةقث ناك مزخ نب نب .ده وبا هيف لاقو رهلا دبع نب رمع وبا هنع ثدحو

 « ىرقبلا نباب قرعي

 ل1 ول د 0 ةلمع ١ نب دمحم نب هللا دبع نب.دهم -170-

 ةايس نادك هلو ةيليبشا 0 ةسايرو تبدا كيب ن. رغاش ملاع

 ضايرلا :ىفو اهب" ليق امار حارلا قمض وف مامترالا ناتك

 ةيد ةزغش نمو كلذ ى لفتحاو نيتاسبلاو

 ةرظنم رطانلا نوعا ف لحت ةربخ“و ةاةرم فار ,نلسوسو

 دركي سومر مش م

 ا ع و تر

 تيان دسيسيينا بقوم دوع ا

 ادوات اني نكي



8 )1541. 95 7. 26 <.( 

 يي 0 ةخس سلدنإلاب 50 ةدالب لها نع

 تك«ام كثدع» ىسلدن | ىرهغلا فصخالا نب هللا دبع نس ده -103-

 « ديعس وبإ ةركذ سلدنالاب

 ذنب ىاج» هللا ديعاوبإ دهس نب هللا دبع. نب دمحم -166- 

 *« 710 ةخس ىفوث محلل ةجرختسملا بوب

 سايح نع يوري .ةبابل نب. ريع نب ىسي نب هللا دبع نب دهص -167-

 يروصلا مللا دبع ىبا,طخ) اذكه» 70 قنس سبلدنالاب تام نوره ىبا

 نب) دمحم نب هللا ديح طخ ىرخ| ىو بت عدي" هلم ةك779 رى

 هنبإ دبع ىنأ ر هذي ىل نايل : نويل نب "< ىلا ىب د جالثلا هللا دبع

 هنآ: نيتعسلا ىف نإ ال ولو مس ةئس 0 3 هنأ .اههفو

 . نأ زوج#و هيخا نبا هنا وأ ةريغ هنا انلثا نورم نب سامح نع فورد

 لاق هيف جوتف .نب هللا دبع َىب ١ مك رخآ اذه دحاو لجر نإ 5 ايورد

 اهنأف ىبعي نب ديحدمفق ةريغو دمحا نب ىلع ده ىبإ انل ققح ىذلاو

 رضع وداد .نلشقل .و ملعا هللاو ةملعت الق ىعي نب .هللا دبع زب دن

 :١ د هآلإ ءاشب نا ماو و ف ند ةعضوم ما يف < نب ديم

 در: نيم هللا كيم زك ربل ددع نب ده بيف لا -168-

 سلدن الو ةبطرقب ةاضنلاو اهقفلا ىف فلا نيخروملا ظافحلاو«*). . 00.

 1 ه1 2 ا ايبك
 ىسلدنالا ىثبللا ىبحت ند ىبحي نب هللا ديبع مهنم ةعايج عيبسو ! :

 نب روع نب صفح وداو ىرصملا ساعفلا نباب ىقيرعملا زازملا لعس

 ىبا نع هللإ ةبه نب ةايح اغلا وبا ةقثلا ىذلدح ىسلدن الا ةرامن

 نب دمحأ ركب وبإ بيطخلا ان لاف نوراخ نب نيحرلا دبع روصنم
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 ١ 017 ١ ٠١ !١ دع ١ لل راهم / 5 001
  00كلذ مخل 0 هروح لاي ايندا] 0 نبأ اهي اللا هعدازم

 دبع دا هش ىف سد ن 0 بهذ 0 طورشلا 8 ةسلو دلو

ل مانا
 

 : د دارت 0 لف ُُث نونو انفكلا راد نيه 0 كَ تءملا(*)

 9 اهباوثا نم توتشوت ناو اهب كهزو اهئدلا لل نييطن ١

 1 05 ارناك مم نيذلا نأ اولعف ف نار لاو هسا“ ندا

 ١ م 8-5 رملا قابطال مقر مق ةافامم ريغ اساك زهدلا مهاقس

 0 كثدعم سلدنا ؟ناليخ ىلاوم ىف هعيسن هللا دبع نب ديعم تاقاع

 هه ساب ةدس ىسلدت الا: تان

 ١ درو ف ركيلا لود ثدح# ىسلدنا ىفيلا هللا دبع نب ده 109

 # ستوب قب كييعس بأ ةئد

 نم ةقترط »2 ناك هللا دبع وب] :ةرمَس نب 7 نب دلي ةع[موف

 ىف ةقز رط هلو اهلها نم ةعامج هب سئناو اين قسف ةد :ابعلاو :هكهرلا

 لبس راما او "1 قيلازب و ةوقوضلا 'ةتاثانكلا”نسلاوه و نووقلو تالطلا

 نب ديعس وبا ركحذ هب ملغا هللاو امس هللاب ذوعت تاللاقس فكلذب هيلا

 ركب ىبإا لح بنتك ادا ةنه ىور م1 ةنس تانو ثدها هنا شنب
 نيطو رطس موي ىف هيعدتسي ىولوللا

 ىنكلا ريسلاأك ناك لس نجد 5 موديلا ناف لبقا

 ىنم ىثما نوطلا دنف تهناف -نف قدا مكن ايلعل

 كدتعت ىسلذتا ىمرطعملا نوردب نب كه نب هللا دبغ نب دهن تا04<



 7 (761 ةة)

 رابصو تحس نم هيسنكا اس ثينو هلاس رم علخستا ناطاسلا لع هه

 ارواج دعم ىقبف نمدلإ ور بقطر ؟دابلز لدن هب للا ميلاصلا اذه عما

 « دمحلا هلو ازياف"[ةيعس ىصضمف ةديدم دعب هلجا هانا نإ لل

 رصدهب عيس انبحاص. ىضاقلا هللا دبع وبإ جاحعلا رهاط نب دهم“ -!قق-

 ةيزدنكساالابو هيلع ىتارقب كوبا تلا :ىنريشتلا ىلع نب ديحا نب دوه نم

 « هزإ ةكس ةيسرمب ىفوت ىسرضعلا هللا دبع ىبا نم

 ةدنن يرام َ

 «..ماعا هللاو يبصا وجو نا ةلاد مهسعتو ءافلاب هسعب ةبثك ل

 فكان يييدحم © ءرنملا ىزمألا نودحي نب هللا دبع نب ديحم وجد

 الل سلا
 تاي ككحو موس لخر ىبسلدنإ عافرلا نب هللا دبع نب دهم -158-

 ظ ] « [481, ةئسا

 دادي نب ىئقب عمس دهازلا مساق نس هللا دبع ىنب دمتم -139-

 هللا .ديع رومال ناكو بائدسي ع قيدنزلا لاقي ضك نسل لج يوت

 دهم بكلذ ىلع هتفاوو ةباتتسإلاب ىقب هاتفاف كلذ ىف رواش ده يبا

 قتفافب دمحم ىب مساق امهفلاخو افنإب هركحذد مدقتملا ىنولملا  ديعس نبا

 سس ىقب لكريم مساق نب هللإ دينع نب ده لق دانت # كرذب
 دايم

 ىبهذسم ىلع ىدقفاوو ةهدهذس قراف قو دهيم نب مساق قع لل ركفي

 يي دعس
1 

 هيقف ىريبلال هللا دبع, وبإ نيئمز با نب هللا بيع نب دمحم . -160-

 نيجلابعلا رابخاو دهزلاو ظعولا ىف ةلوادتم يبلاوت هل لتيتم دهازو مدقم
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 دل ىذا كلذو ةلحو دلإ هتءعخصم أيش توك ذت دقل هللاو 8 ننلي لاق م

 نييلسملا مودح رهش ىف 0 فلكف ناو انتاس ىلع هعوبسا موي لاو اد ين

 اعساو اماعط تددعاو اذيظع الام هيلع تيقعنا اعينص هنن امها لريعندعت

 ىلابي رظعتف برغملا تقو هنم غارفلاب حامطلا ىننذا .ابيط .اريثك

 ند نيانلا هنيإكوا برقم. نك قماعي, نييلطنلا نسب لجير تاني : ناكم
 قا :نلكا ال هللاو انف رة يه 7 نوكرتو نوخع كيفان نيهسملا رايخ

 تاريقفلا ىساتيلا ءالوه كل هنم لسرا ىتح ايش ماعطلا اذه نم

 كتيعطا قللانكو نويلا دد تلييزاو "زبخ ف دذ أو ةييطا نم نول تردخاف

 ىازعم ملع دقو اضلخ# هللا هجو هب تدصق ىش هللاو اذهف ىنرضح م

 اذه اي ىنع تجرف هل لاقو ايورلا بحاص.لجرلا للهتق لاق هيف

 ةربخو معن لاتف ىكقدص ايك هنع ىنقدصا لطم. نوفلا نيهببلا اي

 يروا 6 هل دو هلوقو أبمه ند هيلع لخد ميخو ةعس رشحت ناكج هنأ يورد

 ىتزواج#و هايا ىندابعو ملسو هيلع هللا ىلاص دن هلوسرو هللا . .

 ملسو .ةيلع 0 ل و دبا ١ يوم ٠ دقوا اب ا اع يقول. اير

 عم رشحا 0 ني أ طا نتاج ملل هدول 526 0 5 2 0 ع نو و

 قلطت ىذح هنالك لمكتبس نكب ملف لاق ةيغينكلا ةلملاب رفاك ىالوند

 الك هلا ال نأ دهشا اناو لاقو ةمحرلا نم هيلع لزن ىذلا ىدوهيلا هجو

 هيبنو هقلخ عيمج كل هلوسرو هللا دبع ادهن ناو دل كيرش ال هدحو هللا

 دلقتاو نايدالا علخاو هلسر .نس دحا نيب قرفا الو هي ايبن ال متاخلا

 لاق هللا ثكرحرف هيف لوخدلا  ينملتاو مالسالل ىلع ذخدف قحلا هفيد

 ىلا دو .دصالخاو ىليارسالا اذه مالسا يو كلذ سلاصلا لجرلا لعفف

 هسا غي ات

 اوي ا ويحس 4
 نفسا ار

 00 7 أذ ذز ز ز ]ز ز ز ز 2 ز2ةز2ة 2ز>ة زةز ز> +24 2 ز2ز2ة2ز2ز2ةز2زةزةز2ةزةز> ة2زةز>ز>2ةز2ةزةزة ز2زةزةزةزة ةزةز ةزةزةزةزة 0 ز ة زةزة2ة اا

 ١



 اف (161. هام ف7

 - هدر دو

 نت" :لافرلا هبقلاغ نظم ةلحا نوم لادا
 ةرثأث هيلع ايورلا تدذاق م يذكر ةايور جالب هلان لفشو ك0 هللا

 مل اهدرو ملف" نوارضن الا لاوتعتو دنيذ ناد قفشاو ةداوف ,اطف ةيلاثو

 دي .”فدوهملا :ككيلذ نعت لاوسلا "ىلع ااه مدشقب

 مهرب ايما فسرها يال قاري انقل ترهل 0001-1

 مهردتو عابتفلا ىزيسحم نم هلباعيب نيم اردثك ارش ةياي ىلع تاطاف
 , هنا ةنسه ةداع نلف اليلق ربصإا هل لاقو تياوبلا ةعبمف لوخدت

 لاقف اليس لقتل قودف ةجاح'انالا'هل' نم لهذا كل لوقت هلع نفح
 ناك قول هيفا كنق ام“ معن ايوزلا بحاض لجرلا“هل

 1 يدق ىلد انناق (97 تققوو ئدوهيلا :نملجتم للم (نز الخدف ةلاق “ام

 مهل لاقف :ىدوههلا نالفءاذه اي ثنا لرقلا ههشافو ساجعب ملو ملسي

 المع ثلمع له فقكتمرش نس ةدقتعت امبو نلعت ةللاب ىنرمخا هل لاقف

 ةعمس الو هاير هب درت مل اضلاخ كبر هللا هجوادي تدرا طق زيكا نم
 لها نم افعسلل سارم ثاقدصلا رثكحل نا هلا ىدوهيلا هل لاقف

 ىتنا لاقول ثيضصلاو ةعمسلا ةب بلطا فقكلذب اهيارس مهريفو ىلم

 نال“ هسفن ىف: لاقو ىئاتفلا لجرلا ىلع :نلذ دتشاف ىلع ' يثيو قدم

 ركف اذه اي هل لاقف ىدوهتلا عجار مث ىرجا :طبدو ئتيمصم كثملظع

 تدرا اريخ طق كثللدع. تنكح نا ناسا دنع امع ىنقدنضاو نلشفلا ّقإ

 افيد اركفم قدرهيلا قرطاف لاق ابن نيف ىدتع نآف امعااذ هللا هجو هب

 م دخ ل مه مقسم
 ايما

 2 لذ هيلا نلف« ع عم رعب ناكح :كيمب

 رقغ ماو انور نلف 8 راق 9 اروغ

 (9()1) هطخمب ذيك



 مو (841. 41.

 سبلو ممم نئدتفاو مهفلاتو كاليقنلاو رايخالا يبرد صو ءاهقفلاو اهلعلا

 ويد ايندلا تاوهثب نع. ضرغاو ادج عاروتو صرقلاب عفقو .فوصلا

 هلا كتظفحو(1)ةبيجم ثاوع هين رددت تبيبرج دق ندرقلا عطقتم الم ةلناع املاح

 98 ىقدص ةامر ةلع ايلمحا اهذادغت و ىف.لوقلا لوطد : :نهاظ تاسازك

 عم هيعلتسي لازم . اك ناك 21 ايلجبس ةدلاو .ةوعد ابيهم قراصنا

 ةئامثالثو نيعبسو عمت ىأ كاس ةنس ىف ريسدت مدقف سادن ال جاح ٠

 «٠ ىدكس ىري جا ناكو رهاط ىنب 8( ةيوسنملا ةبرقلاب أهم اجراخ اينو

 ,كافه انتباوردهف اهعيتت ةلخادل عساجلا اهدجسم ى ةالصلا الو

 ههلاعب هل الكر هيلا واي ةلالاه 5 روشلا ببيطو» هققلس أهيب دينك

 ةيسرم

 ين ةعس كيشو :دايقو زوماع ىنا نب دع عب دافجلا كلذ لالخ ف مدي

 . ىنكس تككرد م ةيقياج دعاوف نم د نول 86 دادس 5 ةروهس ةيددم :

 افلح د ناكو 3 ملا هجورفب طايرلا لصاوو رغنلا 3 لدرو «له هنبرق

 1 011 رغثلا لا اببيف دلع فردحدن ةفأ دو ةعاجشو ةدشو ناب

 , دجيح ربدم ريغ بقل دمشنتبا نأ 8 ةريبلطب طب ارم لزد ملو ةبيجع

 ديلو نسابغلا زبإ. . ىكحو اهلبق نامث ةاس وا الإ ةنس و فكلذو ماثألا

 نب هللإ دبع ابا كريجشس لاف ىرييدتلا ىضرفلا نمحرلا دبع نبا

 ةانحيس اذا انكوا ةقثلا ىدثدج لوفي _هتيرق ىف انرواج مادا دهازلا رهاط

 ' ارواجم ناك .نيحلاصلا_ نم لجر ىار لاق هسفن ديري هانبسد اهلوقي

 )4( دهطخ» !ذك
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 56 َّ 577 هب دبا ب دس رلى تيسيوسة سد تضع نا انح] نول ايما اا

 "ا وا ها ا ا



 70 (361. 95. هقع)

 ْ « رمأع ىببا نبا مايا ف. ناكو دههش

 ىاخيش هنع ىوري ركب وبإ نيبشالا ىسيقلا رهاط.. نب دهم .-(81-

 + امهريغو راخءفلا. نب هللا دبع وباو هللا دهبغ نب دج وبا

 للوت .!ضاف ىرقم هيقف هللا .دبع وب| شاملا شفارتظ نب دهم“ بقوم

 ىف هب. ةالصلا بحاصو انعماج بيطخ وهو ئفوتو ةيسرمب ماكحالا

 « ةريبلطو ةلطيلط .:راهن» تعطق اهيفو هو ةنس

 ايضاق ناك هيقف ىريمدت ركب ربا ىقتعلا .بهطلا نب دهم. -485-

 نبا دعب هب ةالصلا بحاصو ةيسرم عماج بيهطخ وجو ىفونو ةقرولب

 590 ةنس ىف. شفارط '

 ىرجسدتلا هللا دبع وبا ىسيقلا رهاط ماسلا| ىجا: نب دمحم 184

 حالصو ةلالج ثيهب لفا نس لضاف عزو ديهفلاب .فورعملا دهازلا

 اكساد اريخ .ادهاز املاع اهيقف دسفن .ى ! ناكحف ةدزيخسلا هلاصتعب غرب

 ةيطرقب ليي هيئايتلا: ف: :لقرو:ةدلب اى ع ةثادح ىف ملعلا بلط االئثبتم

 ظحب ذخاو مهرطانو نيتفملا ىروشلا :لهاب هقفتو اهب :ثيدحلا ىورف
 رهمدت هدلب :لاوما ىف :ةبطرق انهلع نم عررولا لدتا .شقافو ملعلا نس زفاو

 ةينماث :نيسرخلا نكسف ةنس نيثلث ماهغل + وعم. اذايق دنع قرشملا

 لل لحترت ناكر فلاءاخ ؟ ين نقع هدب لمع نم اهيف شيعتي ماوعا

 هذ“ كك دينل# لب فلو ساضياب . يدر يان هير اهم نر نيففل الما

 ةيقفلا ىرببالا ركب انآ عمشلا ىقليل قارعلا ل . بع منير
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 ال[ (861. 4نع, 23.

 هذه اب تلق ىلع لاط املف انصرا كلذ لثم ناك يناثلاب سب
 ,ايف ىت> هل نمو ىالوم ةمدخ ف. انا ىل تلاقف لاق ينعم انعامتجالا

 رهشلا وجبن ىرما ىلع تيدمتو اهمالك نم تييحتساف لاق هعنما
 بتدرا ىنا تلق كيبل تلاق هذه اب اهل تلقف رفسلا ىف ىل !دب .مث
 بابلا دنع ترص املف تمقف لاق ةيفاعلاب ابحاسم تلاقف رفسلا
 هللا "قي مل دبع اين دلإ ىن_ ادنيب ناك ىديس اي تلاقف تساق

 .ناعدوتسا تلاقف هللا ىسع اهل تلقف هللا اش نا ةنجلا ىف ىسع همامتب
 ىلا كتدع مث لاق .تجرذو اهنسي (*) .تعدوتف لاق عاوتسم ر يح هللا

 نم انفخرت اذ لضفا ىلع ئد » ىل ليقف ايفعا تلاسف نيناس دلعي ريصم

 + دابتجالاو ةدابعلا

 لع لدور .دوج» .ىرقم ىصمحلا هللا دبع وبا دهاش نب ديعدم -148-

 اي نب ده نع ىورد ةدم اهب ارقاو بلعب ماشلاب رقتساو .قرشملا

 .نونايثلا دعب ىفوت اهبو ساف ةنيديب هلوصو دعب رقتساو ةهنادرس ةرد زج“

 تن ةئامسمخو

 زاب, بينا ديتاولا 0 ا ةرفص لولا نيدو -149-

2 5 

 نب رءاع وبا ةركذ ةغالبلاو بدالا لها ند نوياطلا..نب ده ..-130-

 تح نا ل سي ل د يخت ا ا وة ني ان اي اع دس 1 تنس ضخ اضن" انني 72

 5 1 5 يشد نب وتو ف . ةنيوكاوب 00211 0 0 000 0 0 000715 2 ة ة2ة2 0 م1 كلل قادت يوقع * كت وبك رسولا نب ايي واب
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 افا 1٠( 25ا.)

 (1) قوطس لايجلا قاوطاب قفيغل ناش روت" نم رحدلا مب نع مكذا*)

 ثدحتمم ىرق» ةيقف' ىليبشنا :ىرقملا ئنيعرللا عيب رش قب دايم تا4روس

 ةئس ىفوتو سأ] :ةنس ى_ هدلوس هعدننص اف :ةتفو" سمير بيا ' ىوخن ّْ

 ةبجحن نسعلا ونا ىرقملا قزبخا "ةتبش ىلع طبارتلا :بلغت انهيفو" غال

 شكارس ةزتع» ةراد قى. هيلع تارقو ةبكتت' نب ولع نب ىحي نبا

 ىتف تمهبفنا انتلف تلوسوب ”قراوس "وفا نعت ئزبا»اخوماز الخل فرح

 عفرف هيلع تفقو لاثمال هللا برشي :ككلذك هلوق لح ذغرلا ةروس

 قلص هنا" سرشن نب دهم هينا نع ريزش :ىنربحاىل لاقؤالللا ةسار

 ادهك فقوو ةروسلا هذه ارقف نضمر رهش ىف ةليل اذ دتعملاب

 تمهف اس هللاو هل لاقو دضتعملا اةثع هجو رخآ اموت ناك املف تافقو

 تنك كتارق "نم ال دعرلا :ةروس' ى. ةحراجلا اهب تارق ىلا ةيالل طق

  بوكرسو ةوسكب هجوو ازيخ هللا كازجسف لاثمالل ةفض' نيتسعلا لعجا
 ْ « ةيراجو رغيد فلاو نسف

 « نإ ةغس سلدنالا(9)- ب ف ىسلدنا ثدمحم عاجسش نب دهم .-146-

 اروهشم احلاص لجر ناك هللا ديغ وب :ئفونفلا عاستش نت دهض باهتد
 . ماقا مث نيلوجعلا ةحايسلا ىزذو نوفقتلا ةيفرضلا  اسدق ةقيزرط ىلع

 هنا قوشر ىب دمحا ةنع'"ثدح عم: ةودح' ىق: تام نا:ةجلا نللذ”ناع

 تركذف انسنلا ىلا ىسفن تقاتف ىتحايس مادا رصمب تنك لاق

 ةليمج اهلثم تنب اهل ةيفوص ةارسا"انهاه :ىل لاقف يناوخا" نضعبل كلذ

 اهتدجو  ابيلع تاخد ايلف :اهتجوزتو انهتبطةسفا لاق عولبلا تزهان “دق

 (4] نط ضايب لصالا قر (2) سرد



7٠. )141. 292 .( 

 لها نم راك بناكلا ىنركانتلا .وساع و وبدأ ددوس نب دهن أ 3

 مدي ةيرابرو 5 دجهش نب نساع وبا ةركحذ رعشلاو ةغ ةغالبلاو بدالا

 1 ةيايعبرالا ٠ دعب رضصانلا نب ريزعلا كبح اهبحاص

 رجلا دبغ نب ديعس نب ديجا ىنب ديعس بيلا ىبا نب ديف -138-

 وبا ةزاجا ةنس بمجر  ى1 قفوت  نؤقرز نباب "ىزع ىراصنالا

 ةهريغ' ةعامجن نع ئورو ني ربش نباو ىذالولا هللا دبع

 تانفلا قر ذا نب داتحانبأ ديعتس نت ادق نب دمعس نب ده -459-
 ماع تدخلا" فيازء رمت نبا نع” ىوزي راع ثدتحم .هيقف هللا دبع وبا

 ةوارطلا نب نيسعلا 0 تشن ديلولا ىباو بدحاالا ىلع ىبباو

 5 مراغو

 كوطا ةقراغا ديف ركب وبا لكلا ”ةلفصلا قياس نب ادهم تومس
 ْ نب شراف نب 3 قابلا دبع نكو د زورعملا ديحاأ كمشد ةييرك نت قىورف

 ف . تزال محا نب دمحا نسعلا وبا هند ىوري امهرهثو دمحا

 # ةردغو ر ,ريصتلا نبات

 و عا دعم ىسلدنا سيق نب ديوس نب ده ت144-

 نا ا لاق ادعت ايف لأ 0 ا دم -اه1ث-

 2* ليهاس .. نبأ

 ىرقلا يكاطالا نع ىقورد هللا دبع وبا ىر )| نب دمحم 145- 
 د ١ ىنالوخلا : نوهلس نا للملا ٍكيع نذ وبا ةئث كالدح ىابسبلا

 ارهغ يحن ا 1 0-00 ذأ 5



 58 ( 61. 29 ع, 82,

 نب يب نب مك كه ىلوم عج ناسح نب ديعس نب دمحم -130-

 < سنوي. عوقد دمعت قفااةولاق ١ ىو ةيارفلا ةنس سلدن الاب

 يانعيشضا نم(« 'نيزروهشبلا ب 0 دار مولا ديعس:ىب دهم -131-

 /» ده نب هللا دبع ريسالا مايا قف. ىروشلا

 نب ماس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ديعس نب كمعتم . -159-

 ىتفملا ناكو .اهيقف ناك ىبطرق ىناوسلا هلّيو ىدا نب .شاخشخ
 0 ةهلبق ىذلا هلعلو دمحا نب نمحرلا دبع هلاق اميدق تاس :همادا. ىف

 ىبسلدنا ىقناغلا نمياس نب ديعس نب دلاخ نب .ديعس نب دهم -155-
 يدل م عيب رام حورطم نيف انا نوب زم قيال

 خوهش ند عيش هللا دبع وب1(1)تابث نب رمع نب ديعس نب دهن -!قيس

 نب ديعمم هللا دبع ىبباو دهازلا رصن نب هللا دبع نع قوز :ثيدمعلا

 « ةئامعبر ال“ دعب تاس ةريغو تلا

 بصهاص هللا دبع وبا جوعالا نباب ىورعدلا ديعس نب دمحم ءاقس

 ىبا نب ده نب دمحا نع ىوري رروهشم ثدح“ هيقف ةلطيلطب ةالصلا

 ةالصلا باص سابع نب دمحم نب نمحرلا دبع هنع ىور توملا

 4 اضيا ةلطياطد

 لها نس روبشس هيقف هللا دبع وبا جرج نب دبعس يب دمك -130-

 «٠ دمخا نب ىلع ده وبإ هدد ثدح ةبظرف

 . 4(1) فلولا طخ اذك ظ



 14 قفل. 29 مز

 ؛ رياصلاب تسل ينا تهغبا رماع ابا, ىءانلا ىعن امل

 رخالو ا ل ديجبسو ىدينإل برذو فرظلا ى :ء

 كيدهم نب ر اع يبا ا كَ ةلدو 1 ةلك ن طانحلا

 0 6 ل هل ثتضفرا دقو قرذ ةسود قاس 0 قارفلا ا

 قرالا ىروهلا جن نم: ىل ملاصوت ى تههضتاو ناولسلا نع قوقعلا قاع

 قلقلا ١ قيعحلا دسم ىااتعإ الو اذن .ةلزاألا ىلا ثومب ناةردأ مل

 قرالد فرغلا 2 ىجالقب برو 1 سءشنلا 0 جداوقلا 0 1

 1 *« (ةرامعبراو نيثلثلا ند ابيرق طاخدلا هللا دبش ودأ دما كاع

 59 بورما هللا دبع وبا( ىسلايملا#) ىّزقنلا ن .رمحااس“ ىب نديم . 419-

 ةردغو لا نك ءورد كك ىرقم: ى ِءومححت تدل هيقف مناغ كا

 نول ةيريمادقتملا نم ناو مزن ةنس ؛ ىف . ىفوتو 1! [:اع .ةنس .ىف ةدِلؤم

 «:ةخللاو ةيدر يل يمرعكل ءارقالا

 ثلا روهشم هيقف ىضاقلا ىقلاملا ةفياخ نب نميلسا نب رد تورك

 «ب عوو ةخس لوا عمير هك قر ئنوت

 ىفوت رويشس هيقف ىةنوبلا ىسيقلا نورس نب نمولس نب دهم. جاه7-
 ديلا نجا ةداس

34 َ 
 هللا دبع أبا, :ىنححد ىربسدت نيكو هلطرب ند نويل نا ديم -190-

 2 كا ةدس ىوت عدد ١ ولآو 83 عفلا لها نم

 ىنايج نم دلطغا ىنايجت | هل لاقي م ىداب رلا لادم ن* لايمعتم -490-
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 « سنوي نب ديعس ربا ةركذ ريسيز نيعيامو نيعبرالا دعز

 ىف روئذملا ديز' نب ديعس و حا :تدح“ ريتا دداز نش دع فوود

 (1)نيسلا لزرد

 ةقشوو ةطسقرس اضقلا ىلو ىقشو دهلت نب نديلس نب دمحم ب199- .

 ىعبرلا حورطم نب ,بفسوي نب ديو ىبتعلا دمحا ند دهم نع”قوري

 « [؟5 ةخنس سلدن الاب تام

 نب رمع نب ديلولا نب بهبح نب دمحا نب نميلس نب نيم تاووس

 نورس خرب كلملا, دبغ ني“ ديلولا نب "رس ب كلملا ذبغ-نب:تِقبح"

 هدلب لها نع ىوري ”قئسلدنا ىبيبحلاب تفزعي ئومالا مكحلا نبا

 « ةنامثالثو نيرشعو عبس وا ناكث ةكس مرعتملا ىف“ نسلذف الاب نقأن“

 نباب فرعي“ روصبلا هللا دبع ىبإ ةديقلا نةيلس نيا دمحم“ ترويع.

 حومجتم رشثك هرعشو رعشلاو ةءالبلاو تدال ىف اهدقتس ناك .طانعلا

 كاملا دبع ني“دمحلا ردتاغ ابا[ كياتلا اكو ةاسورلاو ن1. لالا جدم

 تاصقاختو ةروكذتت ٌرابخا“ دعم هلو هضرعب و( *]: .-: 7 غلق نيت لبا

 نمحرلا دبع سلا وبا .سينرلا"ىربخا لاقو ىدييعلا'ةركذ" ةروهقف

 دبع“# قي 2 ديهش نب رماع ابا تيعن ايل لاق ىدشارلا دشاز “بأ

 ىكنب ةضفافملا» نس :اههنيب ناك ان" تقرع ادقو طانجعلا ”ني"اللأ

 ةنيذب هسفأل ىفدشتاو

 (1) لصالا ى سايت



 1 (#ةان كاس ش1

 و1 دمحأ نب ندميلس مساقلا وبإ هنعب ىور ىمرسعلا ةعيهل ن

  مرحتملا ىب ىفوت رصمب ىسلدذالا لالب نب عهبرلا نب دهم ان 3
 'ء « م45 ةنس

 ١ ثدحم جارسلاب فرعي بتكملا هللا دبع وبا قيشر نب ده ..-110-

 هنع ىور ,ةعامجو ىدنكلاو قيشر نب نسعلا ند رصمب ببتكف لحر

 نم الضاف 2 ناك لاقو هيلح ىنثاو ظفاحلا ربلا دبع ند ريع وبا

 ١ الا را ناطييم ار سانلا نسحا

 ا رعاش بيدا ىبطرقلا قزر نب ده .-1417-

 ابكرلا اهكلاس ىصقا نم تيقلت ةقفر“ كاضرا ركن نم, تلفق اذا *)

 ابين .- هدعب ىبسسالل ىلق ريصو هبحمب ىنارب نمع مهلئاسا

 ا اادزا نمر امن ىلإ >3 ترعد ىفلاي كب انا _جرعأ فورشو نلف
 7 .ابراي يقرب مث ىزح فعاصت الجاع كبايا. نم ىنوسابا ناو

 : ابه مكدالب نم ميسق ام اذا مكئالس حج جايرلا ىدهتسال ىناو

 ' ابثو هعطقا تنك ىناك شيعو هب رفا مل ناك لصو ىلع ىكباس

 ىخايشا نم ةعامج ىلع عمس هللا دبع وبإ ىبسيقلا عفار. نب دهم -418-
 ىف ةيليهشاي ىفوت ةدس .ةهسرمب ارقاو ةارفلا نسح ناكو سلدن الاب

 ٠ ْ ني جا[ ةخس

 ا تك”ام ثدحمم ىسلدنا ماطق نب ايركز نب دهن -149-

 هب [101 ةنس

 نع يورد ىسلدنا يملا نمحرلا ديع نب دايز نب دمحم -120-
 نب نمحرلا دبع ةراسا ىف يردي ءاضقلا ىلو م نب ةدوعس



 51 . 00 (كف1 44)

 اهدودق انيل نقنت أ بهذتو 5 ىنوهعلا الاحلاب دات

 اهديصت ءابظلا رفع نم ديصللو امدلا اكتم نيالا 0 [يف

 اهدومخ اهطت اران ىدبك تشح ىغملا ةفهرم للاي انجلا 3

 اهديصو ىبلخو اردغ ئيبلغمتو الحم ىبلقو دلو

 اهدوهش ”لدع ىا وكش نم لزالذ تدب قل تولش ْىآ اويعز نيل

 اهدوتو ثناعستلا نع كليهنا»ايك ةربغو تارسلا -قارقرك لو عتف

 :اهديزي' ميلا رجسلاو :صقنتو اهدهت  قارفلا تاعولو ضيغت

 اقدوجو و داع ىناح دجولا دي.اهب : ةبص لزت مل انيسنع .ةجديمو

 ازا نيل زعبي نط : قانا «ءرم كوضري نأك نأ ىدسج ىنض

 اهدزوف نسفن برخ كالو" ان اوت ةسيفن' سفن ضرت مل ىوهلا لولو

 هيقف ركب انإ -ىتحب ىبطرق ةفيلخ نبارمع نب ريخ نب دهن تمموس

 . .« دوج“ ىرقت طبضلا ةدوجو ناقتالل لها نس كدحم

 دي هوبا ىضاقلا ىضوا لضاف كمان دهاز "سيمخ نب ده -1135- ظ

 ى. ةيليبشاب ىلضف هيلع ىلصي نا .ةتاقو دنع نيربش" نب دهم هلا '

 : م« ةنإ“

 ىور ةققبطو حاضو نب دمحم نع ثدحخ مهاد ىباأ نس ديع“ 0 ٍ

 « اليلج ناكو نيفس نب ثراولا دبع هخد

 ىلع ادايز مق رس مهننو. دايز نا: لإلب نب عببرلا نب دهم -448-

 ةلمرح نع ىوري هللآ دبع ابا ىدكي ئسلدنا رماع ىنب ىلوم لالب

 للا دبع ا مياس ن :(4) ٌشببحو فقودزلا ب ءةهايمصحمم 7 ىبك نبا

 1) شببح فلويلا طب 9



 سيفا 20 اقل ل

 - ب اهطوتساف يور 8 مجرو او نبا

 م ظ ١ 0 0 ه0 ذب .ةيدايرلاب درتي اهنب

 ةلو 4 كل 0

 هك 3 ئ : ىلإ :الا ىرحالا هلل: يع دبا )باطل ى

 عد ملاذ ع عم . هلو اة ىو ىبذو 300 ذل مسا ا

 1 عب

1 

 0 مهقلاو 1 أ تاما امر نك 1 2 هياكل روح ءذ نيديجلا 0 2 نيرديعتملا : م ا . 0 | ينوذش 01 ع ماي 1 متو ان

 . . ةيلح ى تدغ ةادغ !هديلح "7 11 ان اهلا
 1 ام تعمل اج 2 هرقل 2-52 هال اا ا

  0را 2_6 .٠ م اي 01 .٠ .٠ .٠ ٠ .٠ اي 9 000 .٠ .٠ ا ,111 ١

 يو ع 3-2 ل ل ا ا 310 : 11

 20 رع قل هي 59 500006
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 مال ةخس سلدنالاب تام مهردغو حاضو نب دهمو ىنشحلا مالسلا دبش

 ةيرملاب ىفرت طبارملا نب بهو نب ديس نب فلخ نبادهمب -105-

 « ةريغو ىرقملا ورمع ىبا نع ىورد عمم ةئس

 كيمو. ناب فرعي هللا دبع وبا ىراصتالا ىلخ ني دمعم بانهس

 « ةفيلات < ىطاشرلا دهن ىبا نع ىورد

 ىفوت ةبطرق ىضاق طاقسلا نب (*) دوعسم نب فلخ نب ده -10ة-

 « مالا“ ىف ليقو عده ةنس ىف ةبطاشب

 نع ىوري ثدح» هيتف ىنايجلا دمحم نب(1) 2 نب دمحم -106-

 « ةريغو ةركحس نب ىلع ىبا .ىضاقلا

 ركب وبا ىلاويروالا نوعتف نب. نميلس نب ىلخ نب ده -107- 

 ليذو ثيدحلا ةقيرطب ىغع ءاكذلاو ظفحلا ىف مدقتم ثدحم ظفاح .هيقف

 يلع هيبتتلا بابك هلو: ربلا دبع نييرمع نال ةباحصلا باتك

 ةاضقلا ىضاق هعيش ةهاعذ شضابتذالا ريثك نأ كفو رمع ىبا ماهو

 ييدقتبا دنشاو اهرما ,ىن. هيلغ مزعو كلذ نم ئيباف ةيناد اضق هيلوي نأ

 أايفتهم ىقبو ةليل لوا ىف مهلع بربف ةوناد لها معا عس اهيل حرخاو

 بانك (9) و لخ ةوبار فلاو جرخ ذينيدو ىفعا ىنح ةناكم ملعي ِ#*”

 كباتك نا هل ليق اعروت هلمكي مل هنا لاقيو هيلا قبسي مل طورشلا ىف.

 ىلصو 9 ةنس ىفوت همامتا نع كسماف ماكعلا بعتيو ماصخلا| ملعي

 نم ادصاق ىلذ هل لصو نوجرُع ىبا نب دمحم وبإ ىضاقلا هيلع

 * ةيسرس

 (4) نلخ سرد .(92) ةرطلا ىف يلوا طخب اذك
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 و ثدهجحم ىسلدذا ىوصحعيلا ىرشك نب: يسبح نب دي هون

 « ديغس ويا هلاق

 كور ا هطاشلا دوعسم نب هللا ديبع ىنن:بيبح ىنب دوم. .-87-

 دواد ا نودعس نب هللا دبع ىباو زوفس نب رهاط نسحلا يبا نع

 ةيعغلا نب نسعلا وبا هنع ىورد ىرقملا هللا دبغ نب ىلع نسجلا ىببأو

 * ةرهغو

 ىوري ادوجم ىرقم ببطخلا ركب ىبا ىزفنلا بيبح نب دهم -08-
 « مهاربا نب دهم هللا دبع وبا ظفاحلا هذع ينثدح يرش زب دخك نع

 تيب لها نم بيدا هيقف ىبطاش زوفم نب ةرديح نب دمح» -99-

 ! 000 قاس ىلا ننداو مدقتو ةلالج

 « روهذس هيقف هللا دبع وبا دهازلا هللا برح نب ده -100-

 ناو بهو نباب هققت سلدنالا لها نايعا نم دلخ نب ديعحم -101-

 داي ءابقف شضعبل هتيار اذكه حوتف نب ده هللا دبع وبا لاق مس

 و ةملعا ا ! ملو ءاهقفلا تاقبط ىو ةعيج باتك ىر هيلع 4 رقو

 0 خيرات : ىف تيارق روهغملا دلاخ نب دمحا دارا هناو أمهو

 نب ةيوعم نب نمحرلا دبع ىلوم ئسلدنالا ليئترم نب دلاخ نب 5:

 ببشاو مساقلا نبا نع ىوري يشآلاب فرعي ككلملا ديع نب ماشف
 هنا ىلع اذه.دارا هلعلف غم. ةنس سلدن الاب تام مهيارظنو 2 ناو

 . ملو عرولاو هقفلأاب ري 327 لاقو ملعا ةللاو :ةفلاب ر ذب ذي مل

 5 كثيدحلاب ملع 9 نكي

 نب دهتو نمحرلا دبع نب فرطم نع ىورب ىسلدنا ميم ىذب ىلوس



(. 90 .7 161.19) 31 

 هيقف ركب وبأ 0-00 رشد نب دمع نب 7 ىنب ديم -95-

 هب ا دويجم اي ا ا دربخأ
١ 

 ناك بدالكو ةغللاب ملاع 78 سبر نيسعلا| ىبا نبا دهم يتلا

 مكعلا ةرسا دقو هةدنع ملعلاب ارمثا هللاب رصنتسملا مكعلا مايا ىف

0 

 د. قنا )بطرف شطف ال نكت 5 شفر ةدئال بال ر 1

 ا 0 ىمضاقلا نيبو 001 بانكلا 06

 ةاير يف

 ةلحر هل ثذحم ىسلدنا هللإ دبع وبا ةرهجدح ا نب دمحم -و0لا

 نبا لاق م هدمت رصدب تانك ىلءالا دبع نب رس 6ع 2 58

 لضفلاو ملعلا لها نس ىنشخلا| ثراح نب دمح# سود سس دعس

 ةاصفلا رابخا قفا اباعك عبج ةوحنو حاضو نبا نع ىور ثدحم ةيقف

 قادنالا ف اناتكو نيثدحلاو اوقفلا زاسكأ ف. رخا اباتكو سدنالات

 ربل دبع نب رمع وبا ةركذ هباحتضاو سنا خب للك 2

 سنود نب ديعس وب ا(*!هنع ىور م8604
 نم - ا تايفو هخيراق 8

 وبدأ ا دقو ةدمب اهدعبو ةدانمث الثلا لبق فر[ | نم تدر اا لها 2

 :. ليسا باب 000 نم نيعتضوم 1 ةتبستو ةمسأب - ازا 4

 نفقو وو هئامز 5 ةهرصاغ هنكالو هديقل ةأرا امو نونلا باب

درز عنف لوفي طار يأت 0
 هباتك ىف ئشعلا) هركذ لذ نم دن ه



 0 | 0 ش 0 ََ "0 (1كما١ ظو م. 19 ؟.)

 3 3 ةيلع قص هللا ا أفا كياح يلا

 : تفرع نقم با دا كرفس

 : فوري 0 ةفس با ىلإ ناقنالو طبضلاو ءارقالا 5 امدقم

0 

 2 0 500 دينا قددا هيقف ”راهسفلا ه4

 ١ ةيدابلا هيلع تبلغ ى 00

 - 291ومالا ىبحلا نب نيصعلا| نب دمع

 فراع هيقف ةيناد لدا 5 رب

 قوت 061 0



 يا 1 نسا أ نش يعاسفلا“ نع ا 3 0 دا لدي كو ل ةطرإ 1 سنت رؤهجملا +

 جرفلا 1 لغو ىلازغلا دياح ىببا نع رصم رهغب ىؤزو

 يبا اب يردن ردضت نب 0 5607 دو يئيارثدال رش

 ف سا 0 دبع 8 دم هللا ل دبع باو فل 3

4 

 .نباب و ا ل
 يح ا يتا ىكيرإ تيلسم .هقفلاو دهزلاو لضفلا لها نا كر
 ومآ ىضاقلا مهم ىخايشا نم داحاو ليغ ةئع هروب را 3 افلا

ا ١
 

 م ا

 , برالا 5 رفكشا" انباهتصا ا كلذ نياعا املف كا م

 انعرف كلذ اننارا هلق | احرف 1 0 لبر يعد 0
 فار اًولف ةدممأ حيض نم نر قرا دحا ام 0



 3 اللا ل

 0 ساحنلا 1 كامكس َّ 0 00 نبأ كيحر ىلا

 اربس نب هللا دبع 0 ددحا معن ب

 انف افرك يت ا (1) يامل ىدييعلا

 ريغك 6 ادب ذا ىرخلا كبجلا نسعلا نب دم“ وول

 5 سا قدشنا >0 ىدهيعلا :ركذ نك ةيآع ارقب ن الث

 اإ | ذقف ٌدقفأ نكالو نسناب مهبت دهع يذلا ننآلاب سنالا ا

 ا .ضرعلا نأ "ىف يسع 3 مهتم ىليدو ىسفت هيي خا ذأ

 هاربا نب دهم نب دسا نب دهم نب نيسحلا نب ده -84-
 مو .قئازلا يلا ىناضعلا ىميمتلا ككلم نب هسا نبأ

 1 0 0 و ا هنآك رو ةلالجو رعشو بدا م ئ

 2 1 كبت ىف ىلضو 6 ع ةدلؤمو ماع ةنس 6

 : "لسفر ادا 3 وه ة وهشف ابجتن مارا دلو نييطف نب ده ١

 يح قيسح ؛ بند نك ىفغ اباقعا هل بدرا نإ دغرر(* ق

 ةسس ةدعدفص) ىو وناقليو ليكتم ةبوغب ىمبذوف

 7 نونا يآ لطب لحمفلا سادل انا هل نا محلا نا
 ”نيدعلا كيال الهج ديوع علل نسل ' لام دق اولاقو

 يق هللا ذيع وب ى وسيما 20 ا 5 0 م 0 ديما اوس

 > ةسمإا  هح 4

 ل سرد



 هال: (761.18 », :8».)

 عازنلا ىلع تدم ربصك الث تربص“ ىنيبسعمت اك

 عادولا ةفقو نم دشا باذع سس هللا قلخ ام

 ىعاونلاو تاحانملا الول قرف مامعلاو اهنهب اس
 . عامتجا اذ ناك ام دعب نم اكيثيو انلمش قرتغي نا

 عادصتا كل بعش لكو قارتفا كل لوش لكف
 0 عاطقنا لل لصو لكو داعب لام برق لكو

 ريغ هنع ىور ةئثامثالثو نيثالثلا نم ابيرق ىديبزلا ركب وبا ىفوت

 ايركز نب ده نب مهاربا مساقلا وباو ده ديلولا وبا هغبا مهتس دحاو

 « ىليلفال نبأب ىفورعملا ىرهزلا

 ىاثكلا نباب فرعي ىججذملا هللا دبع وبا نسعلا نب دمحم («ر هود

 قطنملاو بضلا مولع ير مدقت هلو رعشلاو بدال ملع ن. ةيوق ةكراشنم هل

 همس باتكو ةنورعم بنكحو كلذ لك ف لياسرو مكحلا ب مالكو

 نسو ةدمب ةيامعيرالا دعب شاعو ةانعم .ىن جولس ىدعسو دهم بابك

 ها رهو
 ليشلا لمتشاو نيبلا ىلايل تتابو لصولا لصناو رجدهلا انرجسه دقالل

 لقنلا اهتلبقو ىضور اهتفجوو اهةبر ةسادملاو ىميدن .ىدعسف

 اضيا هلو

 ىدبك تضم ىعح ىدبكاو تدعصو دلج الو ربص الب مكنع تيان

 دمكلاو نازحالو رجشلاو دعبلاب ىغلصاوي ىل أقيؤر. قارفلا ياسا

 ىديف ىدي ىبلق ىلع تعضو دقو اهدشناف ىذبت ىتلا ةوجولابر

 درصلاو نابرغلا ما هللإ ككراب 5 أهل تلف ريطلا ةروجو تكسبار اذإ

 ديع ديم انا رصنب عمس ركب وبا ىزارلا نسعلا نب دمحم -89-

8 | , 
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: 
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 1 دلل (861. 17. 38.

 . . هلوقب هللا ىنعفني لاق هب موقي ل نس نارقلا ظفح# ال هنا نارقلاب

 داعيو أمه ىل فد ناكو م8 هل هاش باتكو كيا . 8 ه6 القوم هلق دف ضف

 تنك ىتح هيوبهس باتك حرش ىنفلك نينسوملا ريمآ نا تددول

  ىنكمي ال لاقف كلذ تنا لعفت ال ملو هل تلقف ىل لاق ملعم

 ' تلهد ولو انتقو ككلذل درجا نا ىنكمي الو لغشلا ببسب ككلذ

 "| ووطر نقولا ئئدارفناو يىدرجمت ىبر رذقا تنك ريئالا تصمت

 دجسم عيقبب مساقلا ىبا ىصاقلا هبحاص ازاب نفدو ةيسرمب: 1

 : َك ىرجلا

 ةغللا ىف ةميالا نس ناك ركب وبا ىدهبزلا نسعلا يب رج -00-

 ' نيعلا بانك رصتخاو جضاولا ةايس اباتك وبحنلا يف ىلا ةيبرعلاو

 نييوحَتلا رابخا ىفو ةماعلا نحل ىفو ةيدبال ىف عمجو انسح اراصتخا

 رعشلا ريثك ارءاش ناكو بدال نم عون رهغ ىفو ةروهشس ابنتك
 بسك لاق ربلا دبع نب رمع ىبا نع بهوم نبا نع دحاو رهغ ىنربخا

 00 دهق نب ملس ىبا ل ىديبزلا نسحلا نب دهب ركب وبا
 سبللاو بكارملاب ال هلوقمو هنانج» ىنفلا نا ملسم انبا

 .. سفنلا رصق ىلع اروصقم ناك اذا ةمالق ىدغت ءرملا بايث سلو
 . ىسرقلا ىلع دوعقلا لوط ملسم ابا اجمحلاو ملحلاو ملعلابدهفي سلو

 ملف ةيليبخاب هلها كل عوجرلا ىف رضنتسلا مكحلا نذاتسا دقو هلو

 ىملس (. . . )كافه هل ةيراج لل بتكف هل نذي

 عامز نم نيبلث دبال ىعارت ا ىلع اي تكتبو

 - هل لاق هنا ةيسفلبب هنوك مايا انباححصا سعب ("زدنع

 0111)0أ1]111]|] ]||| ب0060 نيس ب "جب 301 ا درا ني ري »د



 يلج لعشت دق ٍ 00 ل

 عاترمل ربصلاب : يساضو هب

 0 قانكا 1ك نب هيدا 5 راع هدا نأ ل نع ' '

 0-3 0 2 ةئس (ىفوق) ©

 ركب 0-0 ”.نللا ١ ذيع 7 قرفللا ف 557 ع 0
 ضيا رز ةبطرق عماج د ارقا نب دي - 3 يعول .

 م نيدمجملا نوب رقما 1 كَ ١

 جمستلب ' ىضاق هلل دبتاوبا ديم نب ذبح نب رفتجا نإ دمتم

 2 ا ةيبرعلاو نارقلا 0 لد ا 7 ىى

 وبا مهنم ةعامج نع ىور زدعلا نود دو هيلع تاق سا 2

 ا د دوعسم نب ركب او اب يرش نب ذمح# ةنب 7 0

داذيو "كيعلا “ 1 تت 3 1 هيحر 2
 هبحاص ىل' لاق ةّدرَو 0 م

 دبع ابا هيقفلا نأ“ تولع اس ذهت نب نمحزلا دْبَع أسافلا ْوْبأ ىضان

 هللا دبج وبأ ىنلدحو ل كرت ديمح 1

 ىبزه جور دنياي يحا ؛. ىلع تارق لاق دويحا نب رفغج

 ا تلقو كتل شفا ا 3 هيفا 0 ناد

 (1) ضاعب 1 راف نب ا



 ماش بيدا لئلب لها تالا
 ل دلو اىلاجعب

١ 
1 

 1 دا 0 ديت -
 نا 34

 ب 0 م ْ 0-1 ا 7 1 : 5 31 د 5
 0 #3 1 ل 5 0 عز )

 ) يل 3 7
 3 5 1 2 522 ومس هش ع ا 34 1 2 :

 0 هلع



 يالا ل ير نيو ل يح را حد دو يلا اة مسلم 010 0

 5 (841 15 ؟, 17 )

 ىببا لاقو انباقتا ف كلملا بهط ًاللح راصو انل ةحدحمصف (1) :

 دوهشلاب هقرعي مأو ردزولا س وظف دز ىلع ريشب نب دهن مكح حاضو ١

 رهمالا قشر انف 40. . ل ىف سب 3 : محلا ىلا كلذ يل نبا 3

 ا #0 و 1 52 د نا رهشب نبا كم

 برتكتف 0ك نولوقي ملعلا لهاو مهيف نيا نفل ليلا ل ا : : 00

 و هنال ا دي ع لفقرعد ندم سيلظف نبا خيل ريش نسا(*) هلا

 مهلاوساو مهسفن | 8 مهبلط نع جرحي مل مع رجمت ىلا الهبد دج مل

 سانلا روما عهضتو مهت رسعيا نمو مه ةداهشلا نوعدف مهل ةياذالاب
 ىلع رثكا كمحاا بحاص ةعامس س 0 هن ةاورأا ضعغب رهحذ

 ىذا :ناف هيلا ريثو اذه كرو نم يرحلا ةءاسلا ميه. نلوق يس] انأ
 قحلا ىلع هنا تفرع ككل نذاتت مل ناو ةتلزع ككيصخا ناود ككل ٠

 ريش ىلا ل ,ادا ىتا 1 دم نبا جرف ةرداعب ديو تدر وا

 دعق ا[ذإ اهيف دصقاف ا ىلا امر نا نذل جرف يع نذاتساف

 1 نبا نأ ل ةْو : ردا كلذ مكحلا ملعاف هاسقلا نساجم ار :ضاقلا

 ةراكح “ *”نويتسوملا ر 0 مكحلا لا تقيل عم هلق ىف 8-0 حالا ريشد

 ىف ةبالصلا ئف ةياف 0 ملو مكحلا 1 الويل نأ ةظيرط

 <« (98 ةئس هللا ةمحر زهشب نبا م ورث نيدلا

 . فلخ نع ىور ىرقملا ىينال ىردزلا دود نب ف ةّشاب ا دهم تتلسا

 هد ريع ف. ىاوثو ١-5 | ةقئن ةدلوم قواش غلا ركتصب ىباو مهاربا ا 1 6

 « هز6

 (4) سرد



 كإ (8861. 15 )

 0 هميدقتب ماه نب / دا 2 إد ريشا املو ةخف عمسو هسلاجو سنا

 عب 00 نب 0 ةجاب 2 ةجو 1 اضقلا ةظطدخ

 0 و رويدا ةلهسي ناكم الف ديلا دا

 . ةقيدتص هل لاقف هياعدتسا ناشن ىف هعما ثدحتتو هيلع لخدف .دانعلا نم

 ١ ناله تام. ةبطرق ىتضاق .ناف اضقللا الل ليف .ثعب .هارا اس دباغلا
 ل اكل كالا راع نإ وب. ىترماج ام . هل لاقف_ ساق لود

 . هل لاق قيلع ريشا م اهيف ئيدقداضت نع يلع مزغو ثالث نع.للئاسا 5

 ٠ بوكتزو نيللا سابللاو بيطلا لكالل كبح فيك هل لاق ىه ام
 5 ىتروعا هب تركسو موج هب تدقر ام: ىلابإ اس هللاو هل لاقف ةرافلا

 ةوجوللا كبح فيَ دل لاق مث اةدحاو ةذه لاق قر ةد هم 2

 ْ 78 ةيناثا ةذعو ةنلعلا هل لاق طق ابل 0 اس ةذهو لاق ناسحا

 ى ىلابا أن لاقف لزعلاو ةيالوللو مهمذو س جدل قبح بفيهك لاق

 لزمللا | لم“ منع لس! لو ةيالولل رسأ الو ىنحدم نم ىبنمال نم 0
 مكحلا همدق ةبطرق مدق ايلف ؛ىياط) ساب الف اضقلا لبقاف دباعلا هل لاقف

 ريشب نب دهم هذفن اس لوا ناك دلاخ نب ذمحا لاف ةالصلاو اصقلل

 د كلا نينسولا ريما ىلع ليجسلا ةباكحا س اذه ةياضق ق
 نم عمسو ىعدملا قح هدنع تبثو اهيف ةيلع ميق ذا ةرظتقلا ىحرا

 - .دهشاو اهيف لجسف مفدن هدنع نكي ملف مكحلا 2 لا: رذعاو هتنيب

 - لاقو ىكلاذب رو احهحتص اعايعبا اهعامبا ةذيدم تضم املف ةسفن ىلع
 5750ائم ةرك ىلع اغب لعف اميف نسحا دقلف ريشب نب ده هللا محر

 ةنو تو هس + بس ويسعل تاس نا وسوي او ارد كنا لاو ور سارا نإ ا ل

3 / 



 5أ (نتم1 13. 43-1

 ْ « مع ةنس سلدنالاب تاس ىلءالا دبع نب سنوي نع

 « م40 ةنس قوت هيقف . ىطسقرس رخص نب ةساسا نن ده -61-

 « إ5 ةنس اهب .ثام ىسلدنا ثدحت دعسالا ىبا نبا ده -6- 8

 ىديمحلا لاق 6 ةنس اهب تان ىرسلدنا .تثعجألا نب دهم -65-

 « دعدالاب ثعشالا قكتض لوالا نوكي نا فاخاو ةثدجو اذكف

 نب لصق نم عمس ثدححم هيقف ىسسلبلا دوما ليا نبادجعع . وفض

 ْ * ىضرفلا ديلولا وبا ةركذ ا ةملسا.١

 سلدنال/ ىرق نم ةيرق ةنايدإ لها نم ىنايبلا عبصأ ني دج ع
 « نننوبإ , نب و وبا ةركذ م...ةغنس ليقو [”.م ةدن اهب تاس ا.

 ىبطرقلا ىدزالا عيصا نب ده نب. ديم نب عيصا نب دمحم تق6-
 ىورد روهشن ثديعم .هيقف ٍصانلا نبي رعي هللا دبع هبا :ئرضاققلا شك

 ىنثدح عالطلا ىلوم جرف .نب ده هللا دبع ىداو يناسغلا ىلع ىبا عد

 هيف نتاحز9 كس ىفؤوت ةريغو ده نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ ىضاقلا هنع :

 نع ىوري نيعباتلا نم ىراصنالا تباث نب سوا نب ديحم ب 1

 ىلإو دقفلاب 00 نييدلاى) لها يصاب .ةداد+ ةيم امر
 0 اميق ريصن نب ىسوم عم سلدنالو برغم ا ارغو الإ ةخس ةيقيرفا 3 1

 نأع [١ ةئ و سنوت ربت ىلعا نراكو ىضم نيرزات بولس ليج
 ١ ف مكحلا ديع نبا هاكح ام

 ديعس وبأ ةركحذ د ئسبلذلا يججملا بوبا نب دحم -09ا

 للم ىقلف الاس جرخ . ةيطرقب 0 ىضاق رزيشب نب د -80-

 نب



 نب (1161. 194. 1ةد)

 ناك بكر رطملا عفت رأ اهف لزدملا بييهاص نكلذب ملعب ملو هيلع

 ” 0 #5 اء ا .بف هل لاقو هتد راجلو هل ىضاقلا اعدف 35 :ابيشلا ةعدوو

 « ارثيد نيرشع اهيف دجوف ةرصلا ذخاف ىنابيشلا ل1011 ع

 للا دبع وبا دلخ نب سيردا نب هللا دبع نب قحسأ نب ده -58-
 مالك هلو ةققحم دهزلا نم ةقيرط ىلعو اروكذم اعلاص الجر ناك

 نب ديعس نب ديحال لوقي وهو عمس هتيوط قدصو هصالخا 0 لدي

 لمعت ل نا ىلع صرحا ةايا هتاجانم ضعب ى ظعولا لهبس ىف
 , ككلذب نىقاف تلكا اذا: كلامعا عيمج ىف دجوت كاف ةينب الا 3
 ىرت كتاف كلامعا رياسو كجرفنو تكون ىن كلذكو هللا ةعاطل ىوقتلا
 ىللذ لوقي هنعم مزح نب دمححم وبأ لاق كتانسح نازهم ف كلذ

 امب تقغفتنا ىنا امك هتعمس ذدم هب اعفتنس لزا ملو هب تعفتناف ىبال
 ىف رعشةسي نأ هرملل ىغبني هلوق نم هللا همحر ليلدلا نع تيور

 ناو  هتقبط لها عفرا نم لجو زع هللا دنع نوكي نا اهلك هلاوحا
 1 مقانداو مهلقا نس هسفن دنعو هتقبط لها طسوأ نس سن سانلا دنع نوكي

 « لياصفلا باستكا ىلا لصي اذهب

 0 ىقاحسالا ركب وبا ىبلهملا قعسا نب دمحم -89-

 اح ل واخ, ففصم ا يطا ىذلا وهو لياضفلاو بدال لها نم
 0 سلدنالا لضف ى هتلاسرب

 5 سلدنالا 7 نم ةدرال لها نم ىدراللا ملسا نب ده -60-



 59 (8ة1. 1970

 نب دهم ىدع نبا لاق هحالس ججاعيو هلعن بفصخختلو هبوث عقرب ثلاق

 ثيدحلا ركنس ىعاروالا نع ىسلدنالا ده نب مههربا نب قحسا
 دمحمو ىدع نبا لاق ىراخبلا نع هركذي دامح نبا تعيس لاق ١

 ىشلا الل ىعاروال نع هلا سيل ىرامتبلا ةركذ ىذلا اذه حسا نبا

 لاق ىدع نبا م” اذه فرعي 2 لوبجم لجر رد

 + ملعا هلو هلع ىبا نبأ نع ىوز ىلا ىدنس وهو يدينحلا
 ةبطرقب ا هدا مهلسلا نب .قحتسإ ني ديم تقوس .

 نييضرملا لودعلا ن ا فيرعتلا روغب مهلس هدج متبأ قب 3 .”لافيو

 ملعلا ىف ةلزغسو 0 لاح هدالب لها دنع هلو نب روهغملا .اهقفلاو

 00 ةرشعلا نسح هتسابرو ةتبيد عم ناكو ةفو .. لضفلاو

 ىنايبلا يصان نب ىسويب نب عصا نب مساق عسا فلا
 ةلس بجر ىف ثاس دحاو رهغ هنع ىور امهرهغو ذيزي نب ' لاح 9

 افرع كميغم .ىب ةللا دبع نب سنوي دهلولا وبا ى ةعاقلا ثدح ا --

 لخد ىلابيشلاب زعبي قرشملا لفل لث هي 2 رافصلا يباب 0

 اق عر نومعلاب ىدارلا ىطاغ ىلع ةيطرفت كلل 0

 7 نا ك هرطضا رطم ةباضاف ةجامعل . اسوم ميلسلا نبا يا

 لوزنلا ةلاسو ' ىضاقلاب بحرف هيف ةقفاوف قابيشلا سيلهد 5 مت ادب

 . هللا ملصا هل ناك كبدحلا ف اضوافتو هلزنم 2 هلكفاو ”لزنف

 تنذل راق هنود ب طاب عمسي مل ةيئدس 3 ىدنع ىرضاقلا
 رماف لعفا “ذل لاقف انايباو لجو رع هللا بانك نم ردع ككتقمسا

 هنن بجتعو ىضاقلا كلذ نسحبساف ثدقنا م تارقف ةيراجلا

 ساج ىذلا شرفلا ثحدن اهلعجو اهج رخأف روناند ةدك ىلع ناكو

7 
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 نيح ةارملا ىلع ترطخ انل لاقف هنع ىرس مث ةعاس ماقاف كاهد
 تلقو ىنومتدار

 هانيع رعسلاب تلك دق ىذلا لازغلا اذ ىتأي نيا نم

 101 ٌتلاق ىغح مالكلا تيمتتسا ام هللاوف
 هللا هب ىبضري هيعسو ىقتلا رادو دجمملا ةجرد نم

 ىتباصاو ثسهب نا ظفللا ةلازجو باوجلا ةعرس نم ىسفن كلما ملف
 ةيراج نهنم تفرصنا مث ديعب ريغ ةارملا عم ةوسنلا راسف نورت أم
 ىنح انيشمف اهتكرب نم اولانت اهب اوقحلا ةديسلا مهل لوقت انل تلاقف
 كلذ ةماغ هجراخ نم هنم ةفياط ى انكف نسح ناتسب لا انيبتنا

 انيلا تجرخف راهنلا ىصم نا لل ةهقاف لكب اديلع يناطي موهلا
 اودجمت مل ذا ةديسلا محل ردت انل تلاقف ريناند ةلمج ابعمو ةيراج

 ام ىلع ةرهسبلاو رملا# اذهب اونيعتساو اهرذع اولبقاف اذه نم رثكا اهدنع
 ىه ابل ليقف اهنع انلاسو نيجرف انفرصناف بلطلا نم ةليبسب معنا
 .١ ١١. هع هللا نضر بلاط نيا نب. ىلع نب نيسعلا ةيرذ نم
 ىوري خىرقم» نسجلا ردا نايفس نميلس نب مهاربا نب دم“ -ةق7
 ْ ها ع هفيلات ىطاشرلا ىلع نب هللا دبع ده ىبا نع

 لأ درع نب _يفحت ني دم ند نمنع نب نانا نييدجر 0 3
 « ظفاححلا ىرمتثلا رمع وبا هنع ىور ثيدعلا حخويش نم 7 ركب وبا
 ىور ةلمع ىبا نب مهربأ نع كفر ىرسلدتا قححسأا نب د -80-

 نب بلاغ ان لاق ىريابخلا رابجلا ديع نب ةملس نب نمهلس هلع
 ىضر ةفئاع تلاس لاق بيسملا نب دهعس ان ىناسقرفلا هللا دبع
 هتهب ىلا ىوا اذا عنصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك ام اهنع هللا



 دوي (241:-15.19)

 ظفحا) تيار ام ساخا| رابخا نم ىكلذ ريغو ةبرغالو هقفلاو ثيدحال

 دا انو نب دفسم نإ هيهبلا اساس لاالز مس بانكل نب

 ند انجرخ اذ ماس باتكل هياء ىتارق رضصحو شكارم ةرصعب
 قدا ناكل هللا دبع ىبا هيقفلا لا _ ناثكلا اذه بهصا ول ىل لاق ةدنع

 . مع هال يس ل ملسسم لا هنم ةفاضالاب

 يا ينسوا دو هنع ةلاسإ أم ىق . .

 دا مهنم ةعامج نع ىور 59١ ةنس ىبف هحدرض' دربو هنع هللا افع

 ريعم نب نمحرلا دبع نب يح“ هللا دبع وبأو ىثرقلا ده نب دهن هللا

 باو ىبرعلا نب ركب وبا ظفاحلاو ةرسم نب كلملا دبع نب ناورم وبأو

 ىركبلا ربخم نب كلملا دبع نورم رباو هنوب نب كليلا دبع نب ناورم

 مهاربا نب ده هللا دبع وبا ظفاحا ىنتدح زيزعلا دبع نب ركب وب

 لاق هللا دبغ نب دهم ركب وبا ظفاحلا ان لاق هنم هفعيس آم لوا وهو

 ىقبت ال مود مهل 2 ةدس اهب ثمقا ىبا ةبحمحص ذادغب تلصو ان

 5 اوماقأف مهناهز سس ناكد بحاص الو ةردح“ هيف

 ةلجد ىطاش ىلأع دعق هل ةزئتس ” نمو اوفرصنا م مويلا فتكذ ةماع

 بيدا ”“نلذدال لهأ نص انقت ناكو ديلع ىورمي سانلا كم ٠

 ةوبر ل انتيدمض جرخو انجر خف ةسردملا ىف انعم رضع: رعاش

 ةعامج رسم نا ل نورمي ساقلاو "كانه اندققو قيرطلا”نس برق

 ككلذ ماقن اليجو انسخ مهتر يجو الوط مهتعرف دق اارسآ مهنيبو _

 قثا هل انلتف ةارملا هذه ةضراعم نم ىل دب ال لاقو اهرصبا امل ىتفلا

 ابلكحو اهيلع رطظح دق هانيارو انع دشف ةكسمبل هيلآ انمقو ىلغت هلا .

 ىنذلا م هل انلتف هيلع اهشغم ظقسو هروف نم افيلا _ىرصنا مث ةتباجاف
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 قزشتي ىري ال نإ .قراب ىغس هلثم ماش ةلخ ىف ىلع مارح
 دهمارقلا ىبا,:نباب فرعي هللا دبع وبا ديعس نب مهربا نب ده -46-
 قراطم نباو ىمضضاقلا جرفم نباو ىشرفلا ةب وعم نب دمج“ نع ىور

 ناك (لاق)و ربلا دبع نب ريع وبا هنع.ىور مزبح نب ,ديعس نب دمحاو
 هيف مج فيلات هل ةياورلا ىناعمب ميمهفاو هبتكل سانلا طبضا نم

 «ب هنع رمع وبا هيورد, !ءزج نيثالث ىف نيعس نب ىبحي مالك
 ريع نع ىوري.هللا دبع وبا دويح# نب كهرب نب مهاربا نب ده -45-

 « رمع وبا هنع ىور لسوس نبا

 نايج ىبضاق ىقنابعشلا ذاعس نب دمح» نب مها ربا نب دمح# -48-

 « عالم ةنس يفوت هنامز .ىنوسلهف

 تيب لدا نم ثدحم هيقف ركجب وبا دوسا نب مههربا نب ده -49-
 * (هرمإ ةغس ىفوت) ةلالج

 لها نم ىلوضا .هيقف هللا ديع وبا ىماذجلا ميهاربا نب. دمحم .-30-
 نا لاقو ميحرلا دبع ىب دوم هللا ذبع وبا هنع .ىور مهفلاو نافتالا

 « ةيامعبزاو"نينامثلا ىف ةدلوم

 عاغصلا ناب رهاشملا ىد زال ديعس نب ده نب ميهربا ند اح

 ةردغر دوأد رق نض ىور لق الجم نقلا ىرقم ركب ا ىتكحب
 « ةريغو ىدرللا .قحسإا ىبا نب ده نب ىبحت“نبا دتع هع ىورر
 ه« عم .ةنس ىفون لبللا ق“ نب مالسلا دبع نب ميههربا نب دن -39-
 نباب فو رعلا .ىراضن ل ديحا نب .نلخ“ نب مهاربإ نب دوم 1 ت5-

 ظفحلا نيف مدقتم ثدحتم ظفاح .ديقف هللا دبد وبا ىقلاملا راخدفلا



 نكي (741.16» 18«.

 اعنصيت عهس ةنس ةردع سمخ نم اوثسمل ا فك انك د وف قرشملا

 ةكمب عمسو امهريغو ىروذكلا دمح# نب ديبعو ىربدلا بوقعت با

 عباصلا ىلع نب ديعنو ىدحلا ماسم ىناو ريزعلا دبغ نب ىلع نم

 نم اهب 3 دادعب لكدو 5 لزرع خيسيع نبا ده 4 ىبط

 راف سا ذل ا نب هللا دبع نم رصمب عممو هبدك

 درو ليمفلا ىف“ يسال ول مهارباو(1) قا بزوج بوقعد. نإ مهارتتاو

 نب ذامح نب دمحا نمحرلا دبع وبا ىضاقلا مهنم مهرهغ ةعامج نع

 دهو دعس نب دلخ هنع ىور 98 ةنش ةصيصملاب ةيثل ىفوكلا نيفس

 ليبشالا رباج نب ديعسو عيصا نب مساقو نميا نب كلملا دبع نبا

 ةبطرقب ىفوت ارغاش ناكو مزح نب ديعس نب ديحاو ةرشم نب بهؤو

 « [”.5 ةنس ةدعق ىذ فسقغ نوينثالا موي

 ظفاحلا ريبص 7 نبأ ىمالجفلا زيزعلا دبع. ند كيعيشا نب ده -(4-

 باتك ةرهص نع ىوري هوقف (* ) :ىطاشرلا ىلع نب اذللا_دبع دهم ليبا#

 راثال ةاورو ةباحدصلا بابسا ىف راهزالا سامتلاو راونالل سابتقا

 « :ةيلات

 رعاش بيدا هلام ْهْملا نباب ٠ ىنمهلس نب هاربا نب : دمحم -ي-

 ظ ةرعش ندو قيادحلا باتك بحاص ىنايبجلا جرف نب دمحا ةركذ

 قعبتملا هقدو ىدهب نيا ل هقرب حال اضراع اميَش ىليلخب

 قلاعملا هقرب ديف :مسبت ههجو بطقو ىمومحا اذا ءاكر

 .4(2) بلوملا طوعد اذك



 : عر 41. 16 ف

 لصضاف دوجم ىرقس هيت ةرامن نب ناردع نب دمحا نب دمع” *)-37-

 )١( ىو. ركب ابا ىنكي ةلالج تيب لدا ن٠ دهاز

 ى ديعم وبإ ىطاشرلا هل دشنا رعاش ىنايلزبلا دمحا نب دج -38-

 بورغلا ليبف ىذا رطم فر ةباتك

 ةيقس ىلع بادحسلا نوفج تدب ميقس ليصالا ناك

 ىضاق دشر نب (9) دهم نب دمحا نب دوه نب دمحا نب دهم -39-

 فلاوت هلو ةمج مولع ف كراشم .وهثم ظفاح هيقف دياولا وبا ةبطرق

 « هزد ةكخس و شكارم ةرضعب ىفوت هتفرعم ىلع لدت

 ىذوذش طياض كثدحعم هيقف ىكسكسلا ديبع نب دمحا نب دهش -40-

 « ةيامسمخو (5) نيعستلا دعب ىفوت

 هللا دبع وبا ىابسلا لارفغ نب دبعس نب رفعج ىدا نب دمح# -41-

 * ةردغو مح رلا ديع ,ب هللا دبع ردا هع ىورد ثددع“ ةقف

 ىليبشا ظفاح هيقف ركب وبا (1) ىناجدنزلا نب ليعيسا نب دهم -ووح

 ؟رريجم

 ثريدحلا ىف اناا ناك 1 روما

 رصبا هنقو 53 لخويا“ رك 0 دقر ,طد اردصد هللع اظفاح دب ا4اع

 7 هازل جرب ده سفح

 ناو رح ماجا دلل يك

 1 لخر سانالاب مهئارظن ّس ة:امجو راغلا نب د هللا دبع نب دو

00 
 .ةرسم نب هللا دبعو حاضو

 (1) "ضايب (2) دمحا نبا هباوص ش ئف (3) نينايثلا م

 (4)لمهس ءارد ةباوصو مدو ردو ةيههعم ىازإ فاول هبتك اذ؟ ش ىف
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 ْش

1 
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 ا

 نال (841. 15 ”.)

 ربعلا نم تءاج ةربع اهنكال ةفص:اهل ىردت اك ةلالجلا ىو ٠

 ربخلا نع ىلقي دق ربجلاو لنقل اهل[ كلغ دفن ىلاعملا ام

 اهنسو
 ررطلا" ملعت اناتاف“ةبوسرت كسر ان دعب" لالا برإلا تنل

 رحسلا ةقر نم تعطق اهناك ميش ىلعلل ءانس تقارف تقر

 عمج باتك هل بيدا هبقف 82 مث ىولبلا دمحا نب ده -51-

 موظنملا كلسلا باتك هامس امرسرو اراثآ رهدلا نم ددجو اسولع هيف

 « موتحملا سملاو

 هقفلاو لضفلا لما نم هللا ديفا ىزمعلا دمحا نب دمحتم -33-

 ه* ع[مأ؟ ةنس :دلب ةيرلاب ىفون ةفرتألاو

 ليزن ىرهسدتلا هللا دبع وبإ حاضو نب ىسوم نب دمحا نب دي -33-

 « هزخاب ةخس ةدرملاب ىفوت ثد»+ هيقق ةيرألا

 ودا ىمختللا ةيفاعلا تأ يب دج نب دمدأ نب دوه -5ي

 ناك نيدلا ىف ةفالصلاو ةفرعملاو لضفلا لهأ نم ارواثس هيقف هللا دبع

 نع ىررد هنم ةنس ةجكا ىذ رهش ى ىقوت اهبو ةذم ةيسْردب ىتفي

 ئفدضلا ىلع ىسضاقلا

 بيدا ىوغل ىبطاشلا رماع وبدأ رساع َ ,' دمحأ نب دمعحتس -قن-

 عدراوت مهلاو زب هلا. تتداآلاو ةدللا ى ة ةريثك ابنك لولا ئزهكل تسع

 لاق دمحم نب معنملا دبع دمع“ وبإ هدلع ىةةدح نللد رت ددحلاو

 « اهضعب ىغلوأذو ةتسلاج

 0 0 ىضاقلا نع ىورب هيقف ذروعع# دمحأ نب ده -36-

 * ةريغو ةركبس



 عم (761 15. 15+

 لصفلا ١ 7 ا نب دهم ىبا نس رضمب عممسف منا

 الجر ناكو ةريغو ىالعلا نم ةيردنكسالاب عمسو ةعامجو ىذادغبلا

 مون ىثوت طخلا فيعض ناكو اريثك سانلا هنم عمس اريخ اخلاص

 ه* ضبرلا ةربقم ىف نفدو [”5[ ةعس لوالا عابر ره“ ف هعمل

 . لها نس زعاشن غيلب كنليدا ركب ونا ميحد نب دمحا نب دهم -30-

 نب نسا نبا ال هب بك ايم ةرعش نم تدشنا ةرازو تيب

 جالا

 رهاوس نويبع تناق امك ركذو رهازا ضورب تدن امك مالس

 رظانو عمسو نوع 0 همم ةراد فكه ن  كظش نس ةيدعتت

 رخافي نس كو اه دلإ دحاو نو عفادس ريغ © ةفادايسلا كاودنم ايف

 00 حبنملا ةجو حال ايك دهجو حال ىذلا ىنمالا وير ف

 حليو ليلذلا "يينلغ“ تتتاق).0*يلف" نيه.“ ءاناقتس

 رجلا وهو ئدبلل مومس ىدوف .تقرخاف“ لالظلا كلت ا ل ري“

 زرباص مرد داوحملل ىبلق نا .ىلع عراجل قيدصلا دو ىلع ىناو

 ركتاد ها لهف ىدهع دع نتي دف الولا هيفا 01 - قل

 رداغ جلاب ترصق دق تنك ناو رقاظ لضفلاب تاللخا دق تنك ن اف

 رظان .م ف و رذع 05 : اة ايل ىضرلا كنق الخ ول هنأ اما

 هاني كايلواز" قون "ان لخ قع شاف ليمجلا ما ديد دمق

 ماصع 0 ةقشأ ىبا ىضاقلا ىلإ اهب 44 ةعطق نم هلو

 رضبلاو بلقلا داو- أهنم تثناو ردقلا لزتس 2 ”ةدايسلا نم



 أ (561. 14. 15 .)

 ديلولا وبا ظفاحلا مهتم دحاو ريغ ةنع ىور ىناسغلا ىلع ىبباو جارس نيا

 ميحرلا دبع: نب دمحم هللا دبع داو ةمعنلا نب نسحعلا وداو غابدلا نبا

 ىف ادجاس وهو ةعمجلا مدد ىف ةبطرقب عسماجلا ىف هللا همحر دهشتسا

 ج9 ةنس رفص نس رخاوالل(*)رشعلا ى ةعمجلا ةالص نم .ىلوالا ةعكرلا

 + عمم ةخس ى  ةدلوم)

 نب ىقب نب .دمحا نب نمحرلا دبع نب) دلخم نب دمحا نب ده -26-

 دمحا هيبا نع دلخم نب ىقب ةدجل ريسفتلا باتك ىورت هيقف (دلخم

 نب دمحأ هيدا نع دمحا نب نمحرلا دبع نب دلخم مدينا نع دليم ىتتا

 اذهب (ىقبا هدجلا دنسملا يوري كلذكو دلخ# نبا قب هما نغ قب

 « امهريغو دمحاو نمخرلا دبع هانا هبعن ىوري دقسلا

 هيقف ىلطيلطلا ,ىبصاقلا, نشات ا”ةليمقنا يريدوا: نوار هال

 ىسيع نب ده ند نمحرلا دبع فرطملا ىدا نع (ىورد) روهشم قراع

 نب دمي رهامج نب نمحرلا دبع نب رهامج زكي باو هلوزمبلا: نبا

 <« ةمعنلا نب نسحلا وبا هغعا ىوري طاقسلا نباب :قورعللا فلخ

 ديقث_ اهب. ىبصاقلا ننادبجالل ار وظنم ند. تيب نيام سطس

 رهشأ ةعبراو ةنس نوعيس هلو ع9 ةنس ىفوت ةيوار قراع ثدحم

 هل مجحعملا باتك معوب ىؤر :يزوفلا رذ وبا مياس ةعامج نع ىؤرب

 هريغو ملسم بانك ىلاجهنشللا ديعس نب هللا دبع ده ىنا نغ ىوردو

 جيرش نسحعلا وباو ثهغس نب ده نب .سنوي نسحلا وبا هنعا ىوزو

 »* يرش نب ده نبا

 نب دمحم نب تكردم نب نميا نب.بلاط نب دمحا نب دهم -ووس

 ةخس قرغملا كلل ا ىربقلا هللا دبع وبا .ىسيقلا هللا دبع
2008 



 را ديس“ وأ رب كيم (61 14

 !,ةرعب نمو نمحرلا دبع ابا ىنكي ةلالجو ةسابرو بدا :تلهب
 رزهإلا نذوب, نيبسيرللاو رواقلإ هلتق ينم دف... ىييجمحلا اب |

 .. اسصيوع تيج دقلف الهم فيخالا ابسسعب
 1  اصيدقلا تبصمقتو وحي ككلملا ف ذإ

 0 ع ع + مل ىرجمت_ هيف .ىجابر

 ظ ع هيو ةئس ال رثخلاب . ,هنم نكجا مظعلاب ةراسبتشاو

 ديلا د دشر نب ((ة,ده نب) دمحا نب ده -24-

 2 00 1 نع فور» كرف تاسدقملا فئاوس ةبطرقب

 00 سيصل اد

 دول ىلضو ةبطرقب ه/٠ ةنس ىفوت ىرغثلا ج اجلا وباو
 دقو بتردد اريد د٠. ةخس ف هدلومو سابع ةربقمب نثدو

  يبيجتلا مماربإ نب نىلخ نب ٠ دمحا نب ديحتم -25-

 ا.نم دب ةالصلا ى. لوتفلا ةبطرقب ةءامجلا ضاق جاحلا
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 هؤيبجال (ةعموعدلا موب) ضبرلا ةربغمب نذدو ىقبد نب ده ىضاقلا هيلع

 بش اتقاَم مهنع ىؤر نيذلا هخوهش ةدعو بجر نم تلخ ةايل:ةرشغ

 ١ « اخيش نو و

 ىوري روهشسم ثدح“م هيقف ىجأبلا هللا دبع نب ديحا نب دمحم -[ة-

 نب هللا دبع نب ده نع سيطف نب ظل ب نع 2 نب هللا دبع هةدج نع

 ةرجغو ىالوخلا نيم نب ديحا هللا دبع وبا ظفادلا هنع ىور مكحلا دبع

 ت6 نكي ل نء(*)ىورد اد ا يل ل تيما نب دمحأ نب لايق ت1

 * ىضرفلا نب ديلواا وبا هنع ىور ىرهبلالل لضاو نبا

 لهل ىبا ( عز ءعوس فددعم» نيد لدع ند دمحأ نب ديمك#" 248
 ا

 :ءءلسم بناتك ةلطيلط ةنيدمب هيلع هتارقن ىلا عكنذللا

 . وب . دفحا "حب تاي" اول

 هللا دبع نب ينك نب دمحا هنغ ىور ىتيللا ىحي نب ىبحي ىب هللا ع 6 0 هديك 0 ١

 0 رجاتلا

 . ١
 كيبع نع قارد هللا دبع هدأ 0 نب مساق

 ىلاجتتشلا نع ىورب ىلطهلط بلاغ نب دي نب دمحا نب ده لح

 # ةربغو ده ىبا

 نب رفعج دهغ نا نع ىئؤر بتكللا ده نب دمج! نبا دهق ا هوس

 * ربلا دبع نب رمع وبا هنع ىؤر زازبلا هللا دبع: نب دمحا



 م قه

 هلك ىور حاضو.نب .دمحتم. نغ ىوري .دارزنلا نب دامحلا نب.دهم أ -44-
 *« ىفدصلا مزح نب ديعس نب دمحا رهمع وبا

 ا بعصبية اوبرا انام مزح نبي دمحا نب دج -19-

 ىسلدنا هللا دبع ابا ىنكي ىراصنالا ةملسم نب ده نب ريمع نبا
 دمحأ نب نحرلا دبع تكلذ ركذ م[. ةنس نم ابيرق تاب ثدعح»

 ش 0 وفدصلا

 نب ةنؤتسم ده وب ةنع ىوزت ديزد نب دلخ نب دمحأ نب دم -13-

 ههتا نع ىور ربلا دبع نب رمع يبا 0 نم رمش ىرتبلا نبا دم
 + دلخ. نب دمحا

 ليقو هللا“ دبع وبا ىضاقلا حجرفم نب ىعي نب دمحأ نب ده -(4-أ

 دهم ىتا نم سلدنالاب مدس ليلج ظفاح ثدح“ ا رهو ركب وبا

 نسحلا ىبا نم اهيف عمس ةلحر هلو هتقبطو ىذايبلا عيصا نب مساق

 نب وردع نب دمحأ بحاص ةومصلا ىقرلا بيدح نب بويا نب ده

 دازبب نب دمحا نسو رصقي هئنم عمس ىرصبلا (4) رازبلا قلاخلا دبع

 ديعس ىباو ذزولا نب رفعج نب هللا دبع ذه ىبداو ىرصملا ىفارهسلا

 بوقفت ئياو نميلس نب ةمثيخو ئبارعالا نب ذايز نب دهن نب دمحا

 مهررغو ىجاسلا ىعي نب ايرخز ىبع ىبا بحاص ناذمح نبا
 نيغباتلاب هقف :ىفوكليدحلا هقف ىف ابنتك فنصو سلدنالاب تدفو

 زجا ىف ىرهزلا ةقفو تادلجسس عبس ىف ئرصبلا نسما دقق“ اهنم
 ىور رصدتسملا مكحلل عيصأ نب مساق ثيدح دنس عمجو ةريثك

 (0) هملعاب رازبلا وه امناو اطخ > ودو زازبلا كلوملا ط++» اذك
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 دبع ود ىشرقلا مكحلا نب دا نب ندحرلا دبخ ب دي نب ده وت 1

 0 نب نمياس دواد ا نع ىورد زوبهشثس ثدحع“» ىرقس هيقف هللا

 2 عالطلا ىلوم حرف نب دمحتم هللا دبع ىبا نعو ب ديوملا ىلوم

 قزفملا *5زملغ يارا فلا تالا لع داب جارس نب ناورد

 قرع َىلخ نب ..داربا ىب دج هللا دبع ونا 1 هنَع ىورد مهردغو

 ةدلوم ايقريغو مدرلا دبع سس هللا دبع وداو ىخايشا دحا ر.<+هفلا نبأب

 ه ىوري ثدحم رماع وبا ىئامثعلا هللا ديبد نب دهم نب ده تع

 د دو ةركس نبا ىف 5 ىبا

 ب ةبطرقب 5( هيقق ركب وبا 7 8 26 دووم نب دق نأ ده بب مم
8 

 فاز

4 

 « أ

 ةرو :ن ىلع 0 ةهيدؤ ةيض كاد لا نس يقدد نا يي نا <٠ بعت

 مكي قش دعب ىفوت 06 ةيسردب طورشبلا "0 لك ديم هيدا ىندو
 كل

 22000 ... ةمع نب زيزعلا دبع نب دمحا/ نب ده -0-

 ىورد شيعي ا نبا ةدع د لا بيريوسئس-ء ادب ف ىلا | 10176

 ةعامج نم اهيف عمس ةلحر هاو ىسلدن الك .هيللا حي قب ىصعت ":نع

 ىو ةيبدعلا أيها ةريثك ابنت هقفلا ىف فلاو كدحف قرشملاب.

 ىثوت هللا ههحر سنا نبا قلل س ةءومميلا:ةعميشالا نم ةج .رغخسيلا

 ظ ين [05 ةخس سشلدنالاب-

 0 نمحرلا دبغ ىببا نم عمس ثدي ىلبجلا دمحا نب ب -10-

 « ["|“ ةغس تامو عبرق نب جااضو نب ده هللا دبع ىباو دلخ“ نبا
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 دو همسأ نم

 -- ابا 0 رس شعم ىرسلدن | دووم ىفدصلا لوم ن: دي دي

 يد ُ سلدنا لاب ا 0 نب ع نب نط

١ 0 
 مق

  5-6م 1 13 ١ 3 07 . . 1

 : |١ ا - : مدخلا مح
 تك 2 م 1 ةريغ 5 هيأ نب ا ءوود 0 أ 1 مححر 2 سبا بص 1-1 7 َِء 5-8 تمر دمك لا وح 3

 يالتالاب كان ىفاضرلا مناخ نب هللا دبع نب متاح ركب وبأ هنغ
 هبا [مز"“ ةغس
 دوم 0 ىييم --

 مدسلا دبع نس 2 5-5 نأ ديو ىد اريلا سنود نأ هللا دبعو 2 درد نبا

 4 م نب دايم قب هللا دبع دياولا وبا هع ىور ةتدطلا هذهو ” يشعل

 نينيسدلا نيزادبخم نبا دهم نفح
 . دمدأ ود ء 3 ونأ ظفاحملا هرج د ةسايرلاو

 م ليش يهد ف نع زومالا ريدت ف ةيليبخاب اوسدقت نيذلا جثالثلا دحأ

 وبا لاق اهب اسقلا ىلوو ةيردلا نطوتسا مث ناو ريقلا لخدو اهنع جرخا

 عبراو نيعبرال دعب كلانه هتدهاش دقو هخدرات ىف ىديمحلا هللا دبع
 م

 5 انباحدصا ضعب هيلع :ارقو اغيلا
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 ةريزجلا .ىلا زاج دق نيدحوملا ركسع ناب روطار منال ههييعزو :ىراصنلا

 عجري ناب هيلع اوراشاف راشعساو ناصنالو“ناؤمال عّدجو راخو واج

 ىلع ةيناغ نبا عس قفاوتو هللا هلذخف 0 ىف رظنيو هدالب ىلا

 ةيايب هلم .نداطو دعوتك مث اهب هكرتف: فرصتبو ةبطرقب هكرذب نا

 دعب هللا هسادا ىلاعلا رمال ىلوتساو ةبطرقب رقتسي نإ ةفاحم هيلا اهعفدف

 تعفتراو سلدنال نس نيملسملا ىدياب ناك ام عيمج ىلع ككلذ

 مهرمد مورلا ىلع ترجو ةلكلا .تعبعجاو ةيزجلاو روناو نقلاو نحملا

 دنع هللا همصق هجمناش نب شنوفذآ ةميرهد اهرخا ةمج مياره هللإ

 ىدحا ماع مركمللا نيعشل' عساتلا ىف ب ةعلق نم ةبرقم ىلع هكرالا

 ند رشفو ةسمخ ىلع فيي ممذلا ةرك ةركدسع ناكو ةيامسمخو نيعستو

 راجنت نم تاعامج دعم ناكو لجار فلا' يتيانو سراف للا

 الاوما ككلذل اودءاو 3 نيطبلا ىئرسا ءارتشال الصو دن 0

 أم .عبمج نودحوملا زاح ىو  مهرثكا لتقلا بعوتساو ىلعت هللا ميسزمف

 هرهط سارب اجمنو مايعلا نيعللا نياعو ةميمذلا مهتلحم هيلع توتجا

 دملاو .اهلثمب عمسي مل هلهاو كرشلا ىلع ةينش ةميزه تناكو ماجلو

 « نيقتملل ةبقاعلاو نيهلعلا بر هلل
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 اهنلظ ةكترنأ ناكذ صائم نبا ناك روكتذللا دعس نب دهم هلا دبع
 ال كرارشا نبأ الا يدل نلا فتنه نبا ىشمو اهنم ةجورخ دنع

 وهو دعس نب ده هللا دبع ىبا ةءاط ىن هلاون(1) ةئيدم تناكو ةروقش

 نسحلا وبأ هيلا راف ةيسرم للم اج ىتح كلذ ىلذ لزت ملو ةيسنلبب

 كل ةيسرس مقالك اذه ىف تقف اردآ هل" لاقو ب مدقملا دهبع نبأ

 . ىلوالل ىدامج لوا ىف ةيسرم ىلع دعس نبا لصعتف ككيلع اهكسمأو

 عيوبو ةروقش نم فكشم» نبا ةرهص ةأجو نيعبراو نيدنثا ةئس نم

 قى بجز ىف ةيسنلب لل  ىقسو دعس نب دمح» هللا دبع وبا ةيسرمب

 نكشيق نبأ ىقبو ةيسرم ىلدك كيه نبا فاعسإو ةروكذلملا ةذسلا

 ههاع ماق 0 كن هيج اناا واب روكا كنس نبا ةءاط تحدق

 قرش ىلع ايلوتسم اهلاو دعس نبا لزب مأو ةيامسمخو نيتس ماع دعب

 نيناسو عبس ةئس ىف ىفوت نأ ملل برغلا ضعغبو هلك سلدنالا

 ىلعت هللا هقفوف هدب, ىلو لاله رمقلا انا هنبا لعج دق ناكو ةيامسمخو

 0 ل هللا هسادا ىلاعلا ل ا ا

 مهزعا نيدخوملا ركسع .:اوج نآكو هلهاب(*ردنعبس هللا وطاآو هلك سلدتالا

 هللا
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 ىراصفلا ناكو هد يسيخو نوثالثو دعست ماع ف ارضا ةريزدلا د ثق

 اههلع اوملغو ةبطرق مهب لخدو (2) ةيناغ نبا مهب شاجتسا دف هللا مهيقو
 فحصم هب رافكلا ىدبا تقزمو مظعملا اهعماج قا مهب اود !.اخدإو

 عموم الو لهج دعد 0 هع هللا 0-0 نافع ند نوع نونموملا رومأ

 )4( سرد 2 هياَع | عن مح لعل ةرطلا 3 ان اح نددمح 32

 35 ما فئوملا ط+ وهأ ىرآلا الو لصالا ف ها ع ضردو
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 « ماعلا نم نيعش ىف نودح نب مكحلا وبا ريمالل اهيلا لقتناو نيعورأ

 . مايق رثا اههلو ةقرول لها, نم احلا نب ده ابا ناف ةيسرم اساو
 .٠ ةريسب ه م رس .٠ ءريويو هن و وام هلو وأ." يي يمل ل ل ١

 دبع ىلع لخد مث ماعلا نس لارش فصن ىف.(*) يلا هللا دبع 0

 ايلاو اهب ىقبو روكجذيلا لاوش رخآ ىف رفعج ”ىدا نبا ىرغتلا هللا

 "ىبلو مث نيغبرا ماع نم رخآلا عنبر ىف 2 كن نال اهيلم

 ضايغ نبا .ةيلع لكد نا كل ةيسرمب ىقبو رقاط نب نيحرلا نبع ونا

 نأ. لا ضايع نبأ 5 ةدو نوعبرا ةئس نس ةرخالا ىدامج خا ل

 هعب :ىقيو ةنسلا نس ببجرل رخال زشعلا و دوق ني رستشملا لج

 ةدن'ى نصاتسملا اهب قهقعاو ظوبلا ةرزغ لل عاجز | ريسب

 هللا ديغ ابآ اهب فكرتو ةيسرمب ضايع نياك ةنبايرلا تهقيو ناشط
 هللا دبع ةيسرس لذدأ مث ةيبنلب كلبي نتابع نبأ ىفمو دعس نيا

 قلو 0 ةنس نم ةجدح ىذ لوا ىف,.دعس نبدي ىلع ىرقثلا

 بجر 6 ىرغثلا هللا دبغ ابيب ىقدو ةيسنابب ضايع نباب دعس نبأ

 تيجو نوم عباسلا ىب ضايع نبا هيلغ لذد م نيعبراو ىدحأ ةئس

 حمراطف ةيسرم نم ,ةقيرفلا» باب ىلع ىرغتلا هللا دبع حرخو ةخسلا نم

 هلتقو رهنلا ىف هب طقسف هسرف سار باصا روسلا نم رجدح هيلع

 نا ل ةيسرمب ضايع نبا ىعبو ةضاف نباب فرعي لجر ككلانه

 هللا اهداعا شيلاقا زاودا ندم..ليمج ىنبب ةايارس :ضعب .:  مهس هد اصأ

 ةيامسمخو نيعيراو نيدنثا ةخس لوالا عمنر ىف تاو اسايإ ىو

 هكرت ضايع ىبا ناك ديبع ىب ىيبضعلا أيا ةيسرمب ةذعب ساغلا مدقف

 ابا مهسفن] 2 ةيسنلد لدا مدقو ليمج ىبخب 1 0 دنع ذقث أب
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 دعب تناك مث عجرد مل كلذ الواو ةميزهلا موي ى هافاو دق هتافو ربخ

  ةطانرغ نيفشأت نب فسوب لخد اهلبق نينامثو ثالث ةنس ىفو ةيام
 كيلعد م تايغا ىلا ىنيقلب نب هللا دبع اهبحاص ليخو بخجر فل

 نب يبفلا ىنوماملا اهبحاص لدقو نينايثو عبرا ةذس رفص ىف ةبطرق

 ةيايبشا كل ركب ىبا نب ريس رجعع مث اهلوخد موي يف. دمعتيلا دهم
 نينامثو عبرا هدد درغلا بجر نم ىنويقب رشحل كا ب ف ابلخدق

 |. قولو تافغإ لل ةدلوو ره لمخو دايع نبا اهنع جرخاو ةروكذملا

 نال كك ةد الو تلصتاو ةدامعبر و 00 ناهث 008 ىف

 دا م مما فل 5 مههيلع ب 0 0 شالو حسا

 2 نيضسرل رشع عبسلا ىف ةيسرمد مههلع ميقو روكذملا نضمر نم

 ظ 8, سلدنالا راطقا عيمج ى مهباع ممقو
 نيديح نب ده نب نيدمح مويلا كلذ ىف اوعيابف ةبطرق لدا اماف

 اد عاب مث اموي رشع ةعبرا هتدالو تسادو هللاب روصنملاب ووصل

 مايا نينامث هتيالو تسادو دوه نب كلملا دبع نب دمحا ةلودلا فيس

 ى ةبطرق نم جرخ نأ لإ ةثب الو كتسادو نيديح نبا درو عاش مث

 تنسادو ةيناغ نبا اهلخدو ةيامسمخو نيعبراو ىدحاأ ةنس نبعش بقع

 نوعبراو ثالث ةنس نبعش بقت ىف ةطانرغب ىفوت نأ ىلا هتبالو

 2 دي ةيامسمخو

 نصح#ف اههلاو 0 اهلا نب دوم نب روصخملا ناف ةقلاس لها اماو
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- 
 عمر وق ةداوس نارجشو قلم نور*ءو همم ةحمسو دمتعإلا ةعد د لورق ةئام

 1 ردك ابندأ أعادعدش ناكو ةئاس عبراو نوثالثو نيتختا بخ رد

 أهريغو ةقلاس ىلع بلخغف ةضابرلا راق ليحت اداوج < 3 7 | عساو

 5 . اى و
 املف شسنوفدالا 0 ةدرجأ ن 3 دود سلدنال :تكاوام ن 1 ةيدسرد نك

- 

 نوعبمو نامت 0 ) هدو يق اهلكدو دلل اهداعا ةلطرلط ىلع ل

 مداياعرل مهلامهاو مهلتحاوتو سلدنالا اسور لذاخهت ىارو ةثام عبراو

 اهياذ تك تت 1 لاب ه.مغن ثداحو نسل دنالا 3 عج ةحار 0 مهدولخو

 دام عبراو 0 عبسو ديما : كسلا 0 8 5-5 ديب ا داغت دو نومثللا ن كو
 اسس

 ىيفشات نبأ قىسوب دمثعلا بطاخ سلدنال اسوز" كلذ 8-1 اهلف

 قرزفشات نا لافلاو 8 ىناكف زاو ولأ نافاس 2[ ايدو سلدن لل زاوجلاب

 هدد مام سدت 5 ها ءاسور عيمجو دا 1 نبا ةاقلتف هيلو ةنيدسم

 "ا ا ها مد وذ 0 4 وكخبو ,ءهللد ١ وثكدو ١ 2 وكلف د |
 . ت2 3 يل ل ل ا نذر سينح نج

 ىلع هلا| ةرسد ثيل وندالا ناكو سويلطب : 1 : كأن را ماع م لضلاو . مهوارأ

 منك مج اهنع ًّ ةرزذ 2 | م ُّط 5 ع هل حم 2 و اهل 54 » د 97

 © ةعيجلا مو ى ةقالرلاب ف ةرعد عغاطوب مهب 5 ناك ١ نيلفلا

 | لا هللا مز ةيامعبراو نيعبسوا*) عست 3 درفلا بورل راثع

 7 ٠ . ٠ : 1 < وووو

 نفل | نيعب رأ مم ناكو راسل رول 0 02 1 3 أغط لتاقو

 ىنيغشأت كس ىلا 5 اذه ذممو لجار فلا ةيامو شراخ :
 نا حت

 نذمي ةزاو يل نأ .اورهبعا 2 5 "سادنآلا اسوأ ناكو نبملسما ريفماب

 ةدرجا مرغ نم هيلع اوناك م 3 مهيقبي نأ د مهل شنوفذالا دايقن ا 7 ا 3 ا 2 ٌْ . هنود 2

 . يقرصتاو دارا ام" هللإ ىلا مهرامعا ةيقب كس ميعم زاوجننالو ال

- 

 0 2 رب ىنا هاو بمول تقولا كلذ ف نيفشأت نب فسود
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 ةفالخلاب سيردال نابطخي كلذ ل 34 ىن مهنا الآ هرغصل ةهدلوب اكسمتو

 هافنف ارسا يساسلاب بقلملا تت نم رحنا سيردا نب ده نا مث

 نيونسملا ءالواه لا داقنت دالي ىو ةرامغ لابج ىن راصف ةودعلا انا

 ةرب رجلاب مساقلا نب ده اوبطاخ ريارملا نا مث ادج مهنومظعي اهلهاو

 ةنالخلاب ةوعيابف مهيبلا جرخو عمطلا ةزفتساف .صخلاب ةودعوو هيلا اوعيتجاا

 ميلك ةعبرا ةحييسفلاو ةقرلخال ,ةياغ ىف رسال راصو ىدهملاب مستو

 ايهسرف نوثلث اهرادقم .ضرال نس ةعقر ىف نيئموملا ريمأب ىمستي(*)

 كلذ ب ارهثلا دعب لاق دقو ايلثم ..

 ربنسو نينسوملا رهسا اهيف ةريزج لكف نبعش اوقرفتف

 ةريز#ا ىلا ايشاخ عجرو مددالب ىلا هنع اوقرتفا مث اسانا هعم |يماقاف

 ىلوتف وكن ةينامث وحين بكرتو امغ تام هنا .ليقو مايا كي نتاغو

 ةفالخلاب مسني مل هنا ال مساقلا نب دو نب مساقلا هنبا ةريزجلا رسا
 نسسردا ناو ععويةديس تام نا كل ةقلامب سردا نب دج ىقبو

 دذ ئفوت الف ةنركاتب نرفي ىنب دنع ىلاعلاب .فورعملا ينعي >7

 « اهيلع ىاوتساو ةقلاس كل ةماعلا هتدو سيرد

 دايع زغب اياذ

 بجاص .دابع نب ليعتسا نب دمحم مساق ! ابا  ىضاقلا ن

 دا نإكل نابملاو لزب ملو انركذ ابيك اهيط بلغ 0

 ,قيطرق ىلدبيلقو رفاظلا هنبا ىلوف .ةنابب ىبراو .نوثالثو ثالث ةنس ىف
 ناكو,دابع نب, دضتعملا ىلوف ىفون نال كك ماقاو ةركذ انمدق امك

 5 47 هقرجس ت”اديدو ىدكلامس قيقا اف ل ا ف ده ني ل ف اد ١

 عب رأو عبس : 70 لا 322 خدام عبر و نيداسو ئوحا ةلسا ف ىفوت
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 ْ 0 نسردا 2 ةتاعلا دتمعمتجأف ةبصقلاب اوونتساو مهلا ىجمملا د

 تيك ب مهل ىذا ىلو ةنع عافدلاو ةبصقلا برد ىف اوثدانساو ىعت

 ةلع !وقرفتف ىنوعدو مكلزانم اومزلا لاقو مناف راهنلا نم ةءاس ناذوسلا

 دف ىديملاب  ىوستو ةوالذكأب ةهع نبا دوو هبلا ملسف ههمع نبا أ و

 نصلا ىف ىلاعلا سيردا ةمع نبا لقتعاو ىساسلا ةامسو ةدنبع ةاخا

 ىف بترملا ا هدس اوقفشاو , ربربلا عومج هب ب 1 ةدددش ةءرجو

 ماقو مهباجاف ةولامتساو ل نس سي ردا ديد ناك ىذنلا .صعلا

 ف دق اهم لتقف دعب هثدالو أ اذو ىلا ى سيردا ناكو ةةوعدب

 هللا قزر نايمسي هيبأ لميع سس ىنييطاوغرب نولجر 2 ١ 2. ةقئادس

 يكس ماق اهف أامهذ ل نيظفاح ايقيز اندرلاد ايخ علخ اهلف كاكلي

 لب 8 ةالابم ”"سردا نب ده رهظت مل شربا نصحت (نركد

 ىلع ف :ارشنو هقامس ىوقت او هوجحشا هتدلاو تنالو اديدش 2 5 تن

 هتزع ةذش“ربربلا ىار انلف ىلبآ نم هلع نسحتو اهسفنب ب |١ دا

 نا اوارو ىسعي نب سيردا نع اوان او مهداضعا ىف نكد تق نال

 ناك دقو انركذ نيذللا نيبطاوغربل لا للم م ةنبب كل اس

 2 ارهظا امبييلا لصو املف امهتناضح ىف امهدنع هنبا لعج

 نم يق هيلآ لصوتف'ةلرد اهبل هلك رمال لا ال ةلالسلاب تاق
 لغم الاجحو كايلخ الط ل نيدبعلا نيذق كك

 ايفنف كلذد امهرذا مث ىباف انهردأ كيك انإ نذاق ككتل ندر

 سلدنالا ل اميسفنا ند ىنبع# نب سي ردا اجرخاو موقلا كيلوا

 دز اولاقو ردربلا رباكخا



 04 "ن1, 9+8 عر

 ىوقبل ةخكسأ انه حج و ةبلاقصلا ىهدتساو مهرتاس تالا ميس

 لبق نم قيرطلا د ةيلامغاف ةقس ادسب نحمل سحاو لؤيف لع مب

 ةقلاس ادرو. ائيتح ناضكري هب اوردغ: اوناك نيذلا نم ناسزاف. مدقق

 ٠  ىمحت نب سبر ,ذا اوجرختةساف ركسعلا ىفاو“ م هالدقف هيلع اا

 روما ةكد تريبظف ىل اعلا . وسلاو نوال ١هلاب ةوء 2 ,ادو ةروسدقق ةيسيدجج# ند

 قدصتي تاقاصلا ا ابلق نساهلا محر 0 هذا: ابكم هدة دن

 نأكو ةيعرلا نم نم اني قر ايغب 6-3 و يسن مهعايض 5 أ

 ب”عدعل ا: لذ طقاش لك الا برقم. الو بححصدت اك ناكف اذد

 ةرواج# نسيم هدالب نوصد نم اضمن نيم 2 ند لو مهنع ةمرخ

 .٠ 1 . هال
 ةجابخص رسا هيلا" بدكطو دابإ مهاطعا ن ىرذقب ئخب ءأ ةجابيخص نم

 نب ىددوس .ةداجو 0 ةرسأ رددسو ةردنزو هيلا ملسني نا ىف

 ةنإو 0 ديلا يبات ْئ ىجانوخص علا 0 5 ةر+ ها انما ىيتبسلا] نافع

 هلتقف 'جاهتصلا كل هب ثعبف

 ىف اهل نب :سيردا ننبا انسدو: ادم“ ةيع ىبنبا لقتعا دق ناكو

 هثار أ ثتيلرطتملا نوتماللاع او ئذلا هققُت تعىاز املف شريان وزرع نصح

 نادوسلا ىكلذ علب املف سبردا نب له وع ىنبا مدقو هلع قنلاخ ٍْ

 نيرداصلا نمهللا ءاشن نإ ىقدجتتس



 ماب (861. 8م. 87

 نب. سيردا.ترمو دابع نب ليعمسا لق زبك ,لصو امل. دد ثو نيدتو

 ةبلابقيعلا نسيه. قثوب نم اني لفك ةتبسب ىبلقصلا ؛اجسن لاس ىلع

 الضو ايلفارنالا بقومل» ةقلاس هل رضي وب ربا كو

 شير امك . ناصح : لتن7 بيرهو , ةغقب .ني١ يرقوتراحا اةملاثا رسزاعللل

 أموبلا عمهجاو] ةقلام اعكنو " نمسح لخدو ةقلام نم. اليم رشع .ةينامث ىلع

 رصاسملا + ميوسملاو ةفالخلاب يعم لا !نديبح [اوعيابف ربربلا ع أهب و

 لدقو هلمقو .*) [ هيلع ضبق هيلا عجر املف هنفاو ] ةنقب نبا.بطاخ مث
 ١

 : 06 0 ك3 2 ايمن اك سن نردد راجستلا 1 ناك دا . تسلا

 .سح نع نيماع ند [وصحت انعم لنحت نسال ىقبف ةد ةقلإ دددم

 ابيخإ لع افسا ةتجس أفا ليقف سر 21 ده خب اي“ طورت ىلع نثأ :

 بشكو معي ىب سيردا كفنعاو ديا ىلع ئنغيطفلا طظاتحا كان ايلف

 لاما هنإ ليقف اجمنءدنع ريغص نبا 0 ناكور ربخلاب اهننبللع

 نق ايد ول اف ويصع# نب نيس بقعي ملو ملعا هللاف ةلتقف اضدأ

 نيكو هيلا 0 جل ل أوصو لذ ةدلابأ هعلا سا هد قثو. ن 55 ةعدخطو ذ قتابدس

 نب شير دا.«يلعا طاينجالل ى "دار اهبلا لص املف ةنلاس كنب رحبتلا

 نلف طبشعو نآو ةلمج ازييخلاا رسا وعم لع مزعوب -نلاقعع ا دكاو لم

 مهيلا سال .. قشنكم دليلا دقي ارناك ىيذلا ربرم نلاةاعدفا سفن هالبلاب

 ملعب رهاظلا ف ادد قا دءاسم نم اودجل ملف ناسحالاب مهدعوو ةين الع

 لبهتكلول ةرد رجلا دام نلعينو ةركسع ب مث انطاب ميسفنا ف كلذ

 دعم ناك نم هين نو هنو ١ سحا 2 مايا اهدر 0 0 نس دوىوج#

 ةتلئاغ ناخب جرس ل عفن أهيف 558 4 ةقلاس كا عجر ل نأ ىارف
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 دحاو, لك فرعناو اوفرتفاف دينا ىصضاقلا ركسع دئاق .دابع نب .ليعمسا

 لضيمنو دلما ىوقف ده ن م ليعمسا كلذ علبف ةداب ل 0 أاعجار مايخب

 اديدش انصكر نضكرو مهخجب نر“ ةداهخص 0 قيرط ادصاق ةركسعب

 ةجو ىقحليد ونا ةجابخص .بيجاضص نمداو ةلكس برق املف هجابتإ ىف

 ديلا عجرف ةءاسب كلذ لبق ةقراف ناك أمنإو هعجرتسي ةنقب نبال

 امزهذم دابَع نيو قضي داي تاارت نأ 2 ناك ايف ركاسعلا كترقتلاو

- 

 دقو:نيلع نب سير قادما هسار لمحو لوثتم لوا ليعمسا ناكف اوملساو

 نضر وهو هب انضدتم ريشابب ليج لس ةقلام نع لازو دالبلاب نقيا ناك

 بي لقت! ليحل دلولا: نيب. تكرتوب ايتبابموت يسوي .الكج شي ملف ,نوندم

 و» نبا هل ناكو ىماسلاب ىئورعملا انسحو ىديلاب بقلملا اديع#و

 |١ ديح ةيببإ انبإريمكرتو ويا ,ةايج.. ىف تام نع ديسا ديني نيكلا
 نق ليقدروكذملا نلع نب اج, ناجحإ دقو خلو اهل ةأافنو همع هجرخا

 ناكو.ةريوجلاب دويح نب مساقلا ىخبا نسحلاو اده همع نبا لقتعا

 . المو نوف يانجدجلا .باب فرعي ةبراغملا نم لجر امهب لكولا

 | قالب 35 راغلا 5 ا ىب ,ناك قلي عمج ىبعيلتق ربخ هيلا

 ةعاطلا كل مهيمن ماسق مكاديس ناذه لاقو نييخلاو ادهن جرخاو

 دمحم درفناق ميل ةراثياو اميدق نادوسلا لل امهيبا ليم :ةدشل اهب

 نيسح ةوخآ. هعم ىقبو ةفالخلاب مستي مل ذل[ هل [ةريرجلا] كامو زمالاب

 ايزدلا/ نع ازريتو وصلا نسبلف كتبختلا قب ىار.دل ثدح ىإ كل ,ةدم

 ىلةب. نب !!اييحا ةجوز مساقلا' ثدي ةمطاف هتخا عم جمعا لل حجرذو

 مار انرك اوكا ع تام اماف ىلثعمجلا ِدلول يا طبض ةخقد ع
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 نيسمخلا دودح دع فكىكءازح رمال قو جا دوغ ءاتواد هنا مام ععاوستة جاو و

 كبصو نون“ يوب مانو ىذلا ديرولا ماخه تثيود اءريظا مناف :ةامعبراو

 راطقا عهمج نم ةيسا ىبل ةبطخغخلا  تعطقناو مهدنع لصحدو مهلا

 3 ند ككاو ذيابيد نم سلدنالا

 نوينسحملا افاو

 مرعملا ىنولخ عسل انركد ايكح نع نس عل لدف امل دزاف

 ةنقب نباب قورعملا ىسوم ىبا نب دمحا رفعج وبا عجر م[ ةغس
 راد ىهو ةقلام ايتاف نيينسحلا ةليد اربدم امهو ىبلقضلا :مداتخلا انجبنو

 كليد خواهسو ةابمممل ناكو نيل قب سد ردا اجا ايطاوخف مهةكلمس

 لوجدت ل ىلع زفالخلاب داعبابو ةعلام قاف :ايكيدساو ةعاط اهعم

 ىتنا سس ادحاو اعيابب ملو ةديتسب ناك لوفقولا ىبح نبا نسح

 ايتن ض(4نو كلاذ ىلا امني اجاف امهرغصل نلسدو سيرد أيهو قع

 ىدعي ىئنبا رغصا نسح ناكو ةعبسو ةجاط لم اذه نسح عم

 ىلا كلذ“ ىقبف ,دياتلاب“ نشيزدا .تنقلدو انتهدسا ناك هدكاو

 دمحم مساقلا ىبا ىضاقلل ثدحوا نتف: تندككحرحدف مخ[ وأ.( ةغس

 كات 0 ا دلععلا ىف لما ةيليبشا ني اس دابع نب ليعمسا نبا

 ردربلا لئابق نم .هباجا نم عم ركس ى ليعيسا هغبا جرخاف دالبلا

 ايهذخاف *) ةجاساو ةذوشا 5 ضوهن" مث هر صاصعدف ةنومرف 1 ضهنو

 ديت ةدماف ةجامشغدو ىخسعلا ىلع نس سيرداب هللا دبع ىبا

 ةنلود ربدم هدا نبا ةدوقد ركسعب سي ردا ةدساز ةسفملا ةجاننص

 نب دمحم نب ليعمتا ةبيه مهيلع ثبلغ مث هللا دبع نبا عس اوعيتجاف



 ا (ؤ1. 7.7)

 5208 هسفن لعجو هيلا قبس مل اريبدت اهربد لب ارهاظ ةرامالا ةبتر

 نيباؤبلا+تترو هيلا ميرو هيلع قفتي قدعخسم ديم انا لف عمض يل

 4 ملو,ةلودلا مايا هيلع .ثناك اس قلء.روصقلا كلت .نإع افملاو

 لاجر ىدنات :ةيئاطلسلا 'لاوسالا .نس عفترد أنا لعجو. اهيلا: ةراد نع

 ,لعجو هل .ادنج قاوسالا لها ريصو مهيلع قووشملا ئهو] كللذل مهيتر

 اعبر نوذخاي مهيلع ةلصحم مهيدبأب ىنوكت .لاوما سور :(*, [مهقاززا

 دعب تقولا :ن. نوعاريو اهب نوذخوي. ةظوفحم ةيقاب ومالا .سورو طف

 وف هتقرفتب مهرساو مهيلع حالسلا قرفو اهل ةبظفح فيك. تفولا
 «هالبب ناك ازائبت.ىل لل. ىناررما. مهد !ذا .ىتح, توينلا "كفو نيكاكدلا

 !؛ةقيررط ىف: ايار اج . يضرملا ؛دوعيو 6 نر اكودقالا جزر لك

 اكو. نيبلغتملا :نيطالسلا .نوبدعب ومالا ربدي كلذ عم وهو نيعلاصلا

 للا برزان سينام لحم موفر 8 لوح نسال ىلا ةهطاو ريق ابان

 ةدعب اهزافا» ىلاوتو ةقاس عبراو نيثالثو .سمخ ةخل رفص :ىف.تام. نا

 يبلغف تان: نا كس رييدتلا .اذه ىلع روهج .ىنب دمم دباولا وبابهنبا

 ةلظيلط بنحاص..نوماكلاب بقلملا ريسالا كلان» ترج روسا دعب. اهبلع

 لطم |ةيلزبشيا تبان اهدلع بلغت م5: انهيف تاو !ةزيسي قدم الهريدو
 اس 3.القتعم ةدم ددعملا ١ :ه ىقب ناكو داع نبا رفاظلا
 )ما ل كلان» ماقاف ةدر' لَ دوه نبأب

 )000 0 ل لا :(ناطف .ةماسا لوقو ةقا

 أمل دالبلا كلذ لها نم مهثار نك ناجح نمو ةيليبشا نك ل

 مام نا 0 د ا و و لييبا ىلع موباطلا عل مهيلع | ىنوص

 23 ةوعد اورهظاو ةوعب أبذ هد اورفظ لا ىدخ ديوملا مكحا نبا



 م ْ 0 سوو

 (رصانلا نب كلليلا ذب .نبر ديول ل نإ 0 ةبالو

 ةرشع عبس ةنس ةبطرق ند ئياسكا ىلع نب ىب 5 > تعطق اهبلواو

 اكرم: يب» لي رمال دز كفاةبظرخ ل ناز بلي افركذ امك

 كليب رد رووح سس كني 30 رويج مزمعلا وبا ردزولا فقكلذ قر مهديمع

 دقو ةددع نا ن : رفاغلا دنع نب بع نب رمغلا نب دمدع# ند هللا

 ةبط رقب ةختغلا ىف ينمعاو نادرا ف +. نفافي ن تا نعت ناك

 0 55 7 ىبا 0 لع 00 اك دعب 35 اذه مهلخادو

 8 باق نا هللا كبح نب دهم هللا هت دع ا ب

 ةيامعيراو ةرشع. نامث ةئنسا لوالا عمر“ ربش ىف ةوعيابف اهب بلغتملا .

 ناكو ه ةرايثالت و نو تسو وي 0 ةقس ل ةادلوم راب للاب ةنطقال بقلتو

 زيك ىف ككلاثه تر 5 ند روش ريغ كلا ف هدا ' روغثلا وو :اددردم

 0و نأ ال مهرما قفا لل :اهيف اسورلا نيب ديد. بارطضاو

 ةجمعلا ىذ نامث ىث وب اهلخدو 0 كالا بطب اجار كسلا

 نم 7 رألا ةوعدلا ا هل رش رفع ل ومأ هك ارجو علف ديب[

 ناكيو :افذا روكذملا دهم نب زوج ةبطرق ناد ئلوتساو اهيف ذهموي

 لخدي مل لقفلاو:اهدلاب افوضوم ةشايرلا ميدق ةيرماعلا ةلودلا ءارزو نم

 اينكلا .وجلا هل اله ايلف اهنغأ نزاضتي: ناكو للذ لبق نعفلاةنوماأ يف ٠

 نا لقت لو 566 امدح علضةساو ايلا 0 ]وتف ايلف انسثو ةصرفلا
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 ةريزجلا م ماقلا ىو امهنس رغصالا ىلع وهو ةجةظو ةنيش امهدحا ىلو مث

 كلانه لاا ةعسو قاقرلاب .ورعملا زاجمملا نيعضوملا نيبو ارسعخ ا

 ةبطرق نييلس عم ربربلا لخد ذا ديبعلا :قردفاو اليم رشع ىنثا وعدن

 ٠0 دار طرعحلا لوبا يلع نا رع نيف _ والفول يقع ادالم كحل
 ميل وعدو مهلا بسكو سلدنالا ةيالو ىف عمط هل يد( ئقو

 كلا نب ماشه نا

 نب رساع اهيفو ةقلاس لايلبا ةعبش نم فحرف ةوعيابو هل اوباجختناف دع

 لخذاو اذل عاطف رضننسملا مكلا لوم قئاف.ىلوم ىنئافلا حوتف
 كفخحز مث جوت نشأ مساع 0 جرخاو دومح نب ىلع ابكلمتن ةقلام

 هيلون هيلا بست ةبطرقب ارصاحم ن اح نذإ كح

 نب .ةلب هيلا .جرعخدف ةبطرف ا () دهبعلا ةعايجو ىدفلا ناريخ عم)

 دومح نب قاع لخدو نهملس نب ده مزهفاأو ردربلا زكاسع ى نميلس

 عبتسلا داحالا موي ةدهب دقنع برض اربص مكحلا نب ندهلس لتقو ةبظرق

 / (2) لعقو ةثام عبراو عبس ةغس مرحمملا نم نيقب

 رذنإا نب ديعس دلو ن م ميلسلا نب ده نب نمحرلا دبع هعف ن راكوإ*)

 ايش ذخاف هغم ىدامتلا ةركف رصانلا نمحرلا دبع: مايا روهشملا دئاقلا

 اهلك .املف ةجاجذ ةب هل نهدف دلبلا للذ ى نيك وهو شمبلا نس
 ور الو كيلغتلا:ةياه ى .يفكسملا اذه 'ناكوت كلانم اةربقفر فقول كاس
 ايرشااول اكهلياالا ام . لوط هيلع - :'. .:اهركحذ ]به راتجا ةقللذ

 /5 ظ 1 15 ذل نيمقع

 4 ىنعلاب ب سرد (29) 4ةدغوده تاس صاتسس معلم طم 16 هم را:

 : اهصمد ةسم مهتلمدق اتم ّط تمل ةماسما 5 عبراو رشع ةسمد ماع ةأتف ناك

 ةدش .ماع ”لايقو ةب



 ل (*41:6.)

 اوراص دق اونادكتحو ربربلا روهمج لانف ل مايا دعب جرخ مث ةبطرق
 07 نإ لوم ا ةمبإ ريبلا نرناكخكف راب ىداوب اونةلاف ةريزجلاب

 0 قيمز دل دهع فملاكفا هلع اهو 7 ب ديوملا تان اوفردو

 اهيف ناك ىلا رهشال ,ةعسلا اهلي نم ارهشه مع ةنسب لنق' نايلللبا

 0 دمأ دهلولا يروم ,غيلاب ىه ان تيد 0

 . 0 يشر كبسات اواي 0
 نيعتسما مكمل نب نييلس ةيآلو

 لخد مث هللا نيعتسملاب بقلتو ةيامثالثو .نيعسنو ما ةنس لاوش.

 رفاظلاب ذينيح بقلتو .ةيامعبزا ةنس رخالت .عيبر: ور انركذ ايك:ةبظرق“
 ةدامعير| ةنس لاوش.ىبف :اهنع رخ مث نيعتسملا كل افاضم هللا. لوح

 رقفدو ببهند و 5 دسفب نسلدن الك دالي ف ريربلا ركاسب لوجب لزب ملو

 اكو ريغص ىل لع هغم ريربلا ى هيلا مل ةراغلاو :نف سلا ىرقلاو نيادملا

 : هدأ يعبر أو فنلب ةسول ارق ردص ىف ةبطرق لخد ناةل ةارما كو روك

 بلاط ئه نب ىلع نب نسحلا دلو نم. نالجر هدنج ةلمج نم قاكوأ
 نب ولع نب دمدأ نبا ىوميس . نب كدوجح ئنبا ايلعو مساقلا .نايدسي .

 ند 586 هللا كبع ند (سيردا نبل سب ردا نب ريغ نب 'دللا  كيبع

 ةيرأ اغملا .ى اد امهدوقف 9 هللا هيلا يرلاط تان 2 نب نجلا |

 (1) ةثامعبرا ةنس نم ىنم موب لدق هللا لي



 : ٠ (1*ث1. 6 رن..ة)

 ذفتي ال ,مهبلع ابلفتم ةندم لوط ى. ناكو ماشه لتفو ىقرشلا ضيرلا

 دلوي ملو ديبعلا نم دحاو ذعب دحاو راصملا اذه ىف هيلع بلغتو رما هل

 ْ «يب طق هل

 ىدهفلا ماشه نب ده ةيالو

 ىلع رصافلا نمحرلا دبع نب رابجلا دبع نب ماشه نب دمحم ماق
 ةعاتف ةرايثالثو نيعستو عمت ةئس ةرخالا ىدايج ىف مكحلا نب ماشه

 سيخ سيمخلا مر هيلع ماق نأ ىلا ككلذك ىئبو ىد.ملاب ىبيستو

 عم رصانلا نسب نميلس نب ماشه نوعستو عسن ةنس لاوش نم نولخ

 ةيلغ ماق ماقو اقييءىافلا موهلا ةحيبصو ةلبقملا ةليللاو هموي ةيقب هيراحمف ريربلا

 . ةايطرل كح ري يح ديل ل

 ةقنع ادرس ىديبلا كادي ىناف نميلس نب ماشه كاوا ا لا

 00 .مكدحلا نب نمياس :مهسفنا ىلع اومدقف ككلذ ا عمتجاو

 مهسفن | قع .ةومدقف روكذملا مياقلا ماشه ماشه ىخا نب فت رصانلا نب نمهلس

 ةبطرق باب لل مهب ىتاو ر ىراصنلاب | شايجعساف رفقلا لا مهب ضهنف

 !لغا نيم لبق ىتح ةءاس الل نكن .ملف ةبطرق لها ةعامج هلآ زربو

 ليج .نرعي كلانه لبج ىف لجر فلا نيرشع ىلو قين ةبطرق
 دجاسملا ةمثاو ناهخلا نس اهيف بهذ ةروهشملا ةعقولا ىهو شطنف

 قل مث امايا ىدهملا ماشه نب دمحح# رقتساو مهظع قاخ نينذوملاو

 ىلع ةيقأب ةئوبشاو) ا ند (*ر [اهلكح روغثلا تناكوز ةلطزاطب
 نيبلس هيلا زربف ةبطرق كل مهب ئتاو جنرفالاب شاج*ساف ةتوعدو هتعاط

 ردع ةعضب ونت ىإد ةبطرق برقب عضوم كل ربربلا عم (مكحلا نبا

 ىلع ىدديملا ىلوغشاو ريربلاو نمهلس مزيتاف رقبلا . ةبقع ىعدب . الهم
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 لاضيعا ى:زؤاعؤونللذ ى. ددستو اهتقاراجارماف'نيلدعال نا نيل عطق

 ل ليف ةلامعا عيمج نيم بردعلا ةرجحش

 06 ا نيبراعحملا رش ةقلاع نسو مورلا ورغل الصاوم ناكو

 ديوملا ماشه ةيالو#)

 ناكو بص اهمسا دلو ما هماو دهلولا ابا ىدكي ماشه هنبا ةدعب ىلو مث

 : رفا نب دفن الو رهظي ”ل ابلغتس كرد ملف ردشأو ماوعأ ةرشع ىلو دا

 ناكف روصضخيلاب بقليلا رماغ ىبا نب لاه اس رساح وبا هيلع :باغتو :

 للذي ال داهجلا  ىلاوز ءانزيم» انيلاع امزاح ناكو رودالا عديج ىلوعي

 لزي ملو مهسلاجمم ىنديو ىلعلا لها مركبو ةنس لكح ى. نينوزغب
 دهن نب ككلملا دبع دنبا هناكس راصف ئفوت نا ىلا فتكلذ ىلع

 هناكم راصف تاس نا ىلا انصيا فكلذ :نلء ىرجف رفظيلاب بقليلا

 دهعلا ىلو ىمستو طلخسف رضانلاب بقلملا ده نب نيحرلا دبع ةؤخا

 دبع نب. ماشه نب دهم ديلع ماق نا ىلا ريشا ةعبرا ككالذدك قبو

 ةنس :ةرخآلا :ىتامج” نم تلد ةليل..ةرشغ نامثل .اثالفلا موي رابجلا

 ككلذك رمالا قبو بالصو لتقف رشاع ىب) نب"ده نب: نيحيلا ادبع

 ددوملا ماشه فرصو ”رابجالا “دبع نس ماشه نب ده لتقف نا ىلا

 ةيامعبرا ةنس ةجدعألا ىذ نم عباسلا دحالا موي فكلاؤو زضالاءاميلا

 ةيايكتر اد تو هنن لاك نس واخ رفع ىلا ككلذ لصناو 5

 صضعاو ةنددملا ىشاح اهلها ند اهياخاو ةبطرق نيبلس عم زبربلا لخدف



 ا عنا قا

 اك دنا ككرتو
 وراس اننا

 تبايلا باك تقولا

 اء قص كك ع ةرا اسالاب هن

 5 ايلف ديالو ا ةنسلا "يعادل 0

 ناكو هللا نيدن راتب ع نيفيا

 )1 لرعسم كرد دسم ازد علو ةذزم اهمسا دالوب مآ

 ةخس ندرشعو نبك 2 ع

 9-5 ادانع قت ام نال هن هتيالو / تلا مي“ ١ كا

 هه ديا د نم دحا هلعو هلو ةد ةيايئالثو
04 

 ا 0

 | ا ةدعب طا 1

 ملبق د يدمي مايا

 ريشا راطقالا ل اهم هلاسراب



1 

 5 هتارق نم ةوعنمو هيلع ةماعلا .اوطسبو ا

 بابحلا رضع دسأو مهاياو هر تساف ده رهمالاب ' ٠١

 هنا اوخظ دقو 6 ىلع قرا ب ىلا 7 ا ةفحضمب

 ىلا

 ١  32د سار ْ
 ةهمأو .اتسبلا بإ ىلتحيو دهم يب ردعلا 0

 روم ل اذ سمح م يا
 ةتوس ناكو 0 ١ كانه ما ا [ن و صفح نا

 0-3 فايا دقو نينئاسو نوعبسو

 0 5 هللا دبع ةيالكو د ْ

 الو لولب كلك لري ا

 « !ةيامئأللا ةخس لول عمر لهتسم تاما

 نيماتلا#ي نمحرلا دبع ةيالو 7 1 7

 هدو ناككو هللا دبع .ن ديم نب نيحرلا دبع هثبإ نبا « ةدعب

 هللا دبع اعلا لد ا و هللا دبع 0 نزلا ةوخآ ه 5 نقلا
 : رض همك 00 :١



 9 ' _(مهل ة»

 ىنمحرلا دبع نب ماديه ريمالا ةيالو(*ز

 ذينيح هنسو ديلولا ابا ىنكي ماشه هنبا نيحرلا دبع دعب ىلو مث

 , ةنس رفص ىف تام نا ىلا ماوعا ةدبس هتيالو تاصئاف ةنس نوثالث

 دهشيو ىضردلا دوعب لدعلل ايرحتم ةريسلا نسح ناكو ةثامو نونامث

 »+ ءار وح نا رياخجلا

 ماثه نب مكحلا ةيالو

 ىصاعلا أ لك نسا ,يرشمو ناعنلا مل ملكا نبا مدع لور

 مدرايد مدهو مهلتقف ةروهشملا ةعقولا ضبرلا لها عقوا ىذلا وهو

 ةرسأ ضعب ى مهمبتأف ةرصقب [ةلصتم ةلحم] ضبرلا ناكو مهدجاسسو

 لآ ىلا ةنئالو تلصتاو ككلذلا ىسبرلا مكحلا ىمسف كلذ مهب لعفف

 0 ال رف لا ناسا لقانا

 مكمجلا نب ٠ نمدرلا ديع ةيالو

 هلو م ابأ م (مكبعلا) نب نددرلا دبع هنبآ ةدعب لع

 تاس نا ىلا هتيالو تاما ةرالح اهمسا دلو ما هساو ةنس نوثالث

 او دوه اعداو ناكجو نيتياسو نو الثو ؛ ن ل هل رغصص يأ

 نيجرلا دبع نب ده رهمالا ةيالو
 دلو ما ةمأ هللا دبت ا ىنكي ىنمحرلا دبع نب ندي هلا ةداعب 0 مث

 كثأالث ةخس رفص رخآ ف نان نا ىلا ةتبالو 1 نة انيينا

 7 افر اع ثيدحلا لال ارثوس مولعلل ايحم 5و نيقباسو 7 نردخكسو

 باتثكب داهم نب ىقب نمحر لأ كبح وبا سلدذ ذا> لذد الو ةريسلا

 -و ىارلا لها نس ةعامج 01 هيلع ىرقو ةبيش ىبا ند ركب يبا فنصم



 [8 .4 .841( ١

 اهيلع ةقياالو ببدسو ايلا هلوصو 2 هللا 5 نأ كد اناو هد وعم ندا

 0 ركاا مم ت”ال.جو 52 رم يمس نا 7-0 دالءإ نس هدر ااعأو ندو

 (1)قلعلاهللاج“0“ .ةوف اكو لوح الؤ'ذللا ال نأ كطرش' "نإ 'للذ داعب

 #ي ليكولا معنو هللا انيمي ميظعلا

 ماش نب 6 هس 3 ندحرلا كبت َسلَدد١ آن ةيمأ 0 ءارما كنا

 ثالث 1000 010 ل ا نإ ىدكي و هرس نا لاهلإ دبع 3

 سامفلا نودب 'ةلود ترم 5 بفر» حار اهيا دل لاو مأ ةساو ةيالسو را :

 - نسلدان ل : لذد نأ لا ارةتسم ل مأو

 براختو ةيناهيلا غم كئاقف :

 نافث | ةلس ةدعقلا ىذ

 عفان ىنباقباع ىب ةديبعا

 ةبطْرق ناد نيكولا دبع لوتحاو ةمْرَيق" شسلدتال) ناد ىلاولا ىرهغلا
 1 1 ١

 ةنشس تمل نأ ىلا هنداالو 9 0 2 كانيأا معلا ند يك ضالا 0

 8 ةليمجأ 0 لَكو ملغلا 0 5 ند نك ند ْن كشر ةرامو تلامس

 رعشو بيمردا دلو 'وشملا مدعم ا 2: ةدوعس دن ايعد ا لدعلا

 دا

 2 ماش اخ 5 ةدكاتغلي جف قوش ةردش نمو

 ': ىصعبل مالسلا .ىةععم نم رقا : ىخضرا مميملا ييدكارلا انا

 ضر ام ه:.كلاسو ىذايسأو :لصركت ىلع اك ىدسج نا

 يي 62 6-2. ه5 0 ا

 0 لا

 (4) نم ديلعنأ : يعع 29 11ه نه 00 11201 هي 01 ة1+ 6-5 ها 4100ه 21 106 1: ةلعسم

 ب 1
 + ءسضادأم م طعااتتن ا 1-4500- 95 41 ل ءاعم»خ 277 11ه(« رع غلغع م7 :ه:ه0ه» هب هنود عقتسم 12023

 لنا هيام عيان 1عجصحصم دش هم, نانه6 12 004:66 13عأ دبماح 0135:6225: ندهع انا110 22006 16م1

 108304, 0غ 11: 16غ ءيفتانهعم, العاق [ ] ة1ض عت 10 ن2 هن



 اا (161, 4. 4.)

 : مهترواجممل نيملسملا روغثا نم رغث. ىهو نالآ ىلاو ريذ» الك ففلسلا

 / 8-5 1 4 رب مهدالبب 0 كاصتإو مورلا

 ٠١ رب ةنيطنطسقلا ىلا اهنمف الو مورلاو رحبلا نيب ةريزجلاك تزاصف

 . هيلع هللا ىلص - .يهنلا نشب دقو ابقرش نس موزلا دل اةهج نه :ليصتس

 ,1 ١ مالسالك روهظب لصتملا سيحتصلا كميدحلا اذه :ى. ذالبلا هذه :لقأ ملسو

 عال 00ج يع ام بف دايز خم اذه أهي ةعاسلا مو نأ لآن ةقابلاو ابيف

 35 0 ١ ان ميلا ةفانضدلب نيملسملا ايو سووا ةفدأضم افاعضا 90

 . نم :اهيلت :ةيما ىنب ماها نتلدنالاب ]ب امس اوي جسر .:ااة لصف

 ٠ ,رمإ برطعا افلفارصمب وا ناوريقلاب هنوميقي نسم لبق ن.ضوا مهلبق

 دبع نب ديري نت“: ديلولا لققب ةيامو ني رشعو كبس ةنسأ ى.:ةمأ# ىنب

 , ةيةدرفاي,.بارطضال عقو دالبلا .ىصاقا ةاعارس نع اولغتشاو :كلملا

 3 قلع سلدنالاب أوقفت | م 7 والتخالاو

 |: بطاخخت نمل ماشنلاب .رودالل رفتست نإ لس ةملكلا عمج» ىئشو. ميدقت

 هدا تيجحسف اريفا ىرهفلا نيحرلا دبع, نب نسوي . اوسدقو :اولعفف

 |! نقلت نامت مد ةتراسأ كلدل عداو ةبيولقلا هيلع" اكليبتاو روس الآ

 )نش نايم المعي ةلتج_مهتلود بتاهذل أكتر ديا ىنبا ةلوقأ باخذ ادعب
 ] قف راصم لامعا نف موهفلا ى داون ضعبأ ى . كلا. ني نوزرف قب دمحم

 حافسلا سابعلا ايبا ةعجدإ دعد ةيامو جن الثو ىنيتنتا 7 ةجكإ 2 رخآ



 ا ن1. ة)

 داوم مسحمف لكلا رارض نب ماسح راطخلا وبا ايلاو مهيلا لسرا ىقح

 ضعد أ 0 عدد 1 /ُ 3 رغلا دعب :ءاطلا كب م ءعمجو ةددفلا

 ا 0 ال 1 دقو“ ىف دلل نم : وي باهذ 0 ةيما ىغب

 نوردع ثسدجاج نبأ ةركذ أيبإ لك انمدق دق ةعامج ىنيعباعلا ند

 ىراصنالل .تنباث نب :نمزانب دمهم رطاخلا. ىف. ميس: نال“ نضاحلاو
 نع ىورب نناعنضلا هللا كنيط يل. ةيلإ نمي 1 نك ةريره ىبا نت ىو

 .ه هددها. هكهو دعاها ٠ دييع نس ةلاضفو دخع هللا ا ينبلاط ىبا نإ نع

 ىرصملا يكسكيسلا دصأق نب دبي د روع نبا نع ىورد ىقفاغلا هللا دبع

 هيغل بمس ىذلا روصن نب 0 ىمصاعلا لو 1مادبع نع ىورد

 مهركذ ىناهسو ْ (1؟ىوارلا مق نا عدرا هيلا ١

 اهكراشي اك. اس سيلدن ال“. . ل دعف ىف انمدق دقو هللا: ان نإ تاوبالا 4

 لدعلا لقني ريجتصلا ثيدحلا ىف برغملل كراشن .ىهو هيف اهرهغ
# 

 دنسملاب دمحم وبا دهارلا هنع هب انثددحو ملسم ةجرخ ىذلا لدغلا نع

 ريشب نب ميشه نع ىبحي نب ىبعل ان ملسس لاق ةرهغو افنا مدقتملا

 نب دعس. نع ىدهنلا نمثع ىبا نع ( ل هه ىببا نيف دواد ىنع) ىطساولا

 برغلا لدا كارب ال لاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر نأ صاقؤ ىبا

 اماع ناك اني اد . اذه (.ى.ال ةفاسلا موقت ىدح قحلا ىلع نيرهاظ

 اهققحمل .ةبزمو مومعلا ىف ايلوخدل رفاو ظح ةخس (2 سلدنالف هيلع عقب امل

 طيحملا رخدلا ىلع ييرغلا اهلجاس ضعبو هيف رومعملا رخا اهناو برغلاب

 (4) لصال د ضايب (9) . ..ااب هطخ اذك



 4 (861. تاما 4.

 قراط هيلا يرخف ةلحلا نس... هلق ى" ءابلا تناكحح اف

 كيغرب نيح نم اولتتقاف بكار مهيت سيل ماك ةلاجر دبادع < صاو

 عفو لعد نمو قيرذل 0 1 ا اوخظو كريرغ 15 ا سيشل

 نوماسملا . كل اذن 50 يدكجلا طق هلق برغملاب ن 5 ملو 0

 نأ لاقيو لق ةبطرق لا سانلا لكست رأ مث مايا د الث مهنع .فيسل

 قى ةلطيلط ل سلدنالا ةلكدم دعد اقراط دجو ىذلا وه  ىةسوس

 3 تيناكو سلدنال رغث ىصقا ةنوبراو ةبطرق نيب اميف ,فصنلا

 رشبلا لها اهيلع بلغ مث ةنوبرأ لسن“ ضي خ3 زدرعلا دبع ن: رمع

 1 هللاو اهيف ةدئاملا 5 اينإ اقراط ١ 02 22 0-2 ىهست

 نسانلا باصاف كلذ أرو م 2ك لحابسلا نم م 0 كلمي قورذل ن .٠ أكو

 2 كديع ىورو .٠ 000 06 دس ده 68 طاح ه1 و ةوليدحتب اونوكد مل ام

 يسوع نأ دعس ىب 000 نع بم»و نب هللا دبع 1 بيبدح نب املا 0-7

 .. نيادملا مسني ةجحو نع ._ يضم سبل ادنالا يعبأ 4 ريصت نبا

 اهيف دجوف ككواملا ةخيدسم ىهو ةلطيلط ةنيدس لل ةينلألو

 ندرشعو ةسمخ ةيف اناا ا 8 عم ف ره 6 كلوايلا كث2ميد هل 5 ةجد

 ْ ., نيذلا كولملا ددع ىلع ىنفو توقايلاو ردلاب ةللكس اجان

 مسا جاعلا ىلع بتكو تيبلا كلذ ىن هجات لعج ,كلب تام ايلك

 ه0 0 820 6 6. ) مكو تا مود لا رهدلا نم ةيلع ما جد م 0 لا

 < .. موي ل تحعتفا ... . نم سلدنال ةالو......

 ناك نم شعب هل دهشو اهب الو ىمداف رشب نا ا م 3 ا

 ارسا ةعبرا ىلع سلدنالا لها قرتفا لد 0 نم نتف كنعقوو دعم



 أ (نا, ةم. 5 *)

 ا فلا دزاقلا يكرف دل لوعرع طق بالا .ركاشعلا ىلع لانه
 هاتلا 4 وس ا اريتنم ارصخغلا راجت ةهج نم نملدنالا

 دتيلغي ربصت نب ىسوم لل بتكو اهب ودعلا ىلع ريظتساو اهيف نعماو
 هدسعف ىيانغلا نمل لَيسَ امو هك تفون سلال ىعد ليل يال ملا

 هملعَت ناورس نب .كلملا دبع نب .دهلولا كلش تسكو كاذب دارفتالا ىلع

 هنذا ريغب اهلخد ذا ةدعوتب قراط ل1 بيدك ا يفتن لل ويبشادو سنفلاب

 فلغتنا يسال دولا وايل ةقمعاب ىدح ةئاكم زو ءاجعتي ال 5-58

 مورلا كلم قيرذل لتقو ةكاديلا راد ةبطرق ىلع قراظ ىلوتسا دقو(*)

 5 ل لسس نأ د قر اط هاقلتف سلدن الاب

 لمحو كل د اذدو كلايبق نمو كالو انإ امثا هل لاقو دل دسحلا:

 نسيم "كلت فلا ديلاست للفل# لايم نم من ىناخ انديلا"قراط

 ىلع ىقب 0 ىف دارتسا هن الو هلق 5 اقراط نال ريصن نبأ

 لاق رصم طاطسفب :ريغو تابزلا مساق نب ليعمسا رهاطلا وبا ىنربخا

 لالولا ريكس 9 د نب .شسحلا و ا |١ ان لاق وع نس يانا د 7. راما وبا ان

 هك اهل 6 و ا جامقلا هع رغلا 0 ددحلا نأ دي صحب وبإ أف لاق

 هللا دبع" نب .نيحولا اةيماهب "الاه دولنا ب "تلق يل نسعلا نب. ىلع

 هكدا املا 6 نسل وللا يلا "رابط 0 2 وعي ةكمألا ١ ةين ريع الذ نأ مكحلا ديد من!

 [ه قر ا دل. كني هيلا ىيقنا ايلف ردا ىلغ ذديسود قدر 00

 0000 ا ا دجات هيلغو دذ كى ىيلغب نوب ريرسلاو ةكلت رح رس



 عنا. ةدر

 هل ..و ةياع هللا ىلإ د هللا لوسر ةرجه ىلع يس - ايدك ةنيدملاب ملسو

 نيركفايعف و نواس هتب الو دعب ثلا ,انلإ ردع بلا ل. ىنطقر اد لإ ىّذحو
-_- --- 

00 ) 
 : تالذو امونع دللا ىدضر بلال 5 نب ىلع ب ةرشع 0

 م م * لع ا مررت نكن مل برعلا نأ اينان مرادم لصإ 3 ع لبق يروعم

 ناك ىاح مييلع .نونركب يذلا .ل.محلابو طدعدت 5 نوخروي وذ ات

 بدرعلا لوف علف. ةبعتل | ناينوب ةدعب نه 0 ليفلاب اوخرود ليفلا ناسز

 0 مجال دال 1 نتا م, ردع نابت د |ذهع ند

 مادق ننريش نب دمحم .لاق تايابجالا ىلعاو تارخلا .

 درا (ىندبلا لاقف ...0-٠ ... . شدو اوخواردل لاقو 6

 م . لا ..هارب | انك نع نيام هج يا و

 اح ناكنف دع كضرغت نيح عملا انو ند ليعيسأ نبا خرا

 اال ل اة هير نس اوخرا 3 اوخرا كثماهت نم 5 0001

 لاذ ةرجدهلا نم .رمع خرا ىتح ىلوغلا نم. نئمردلا ناكق ليفلا 2.

 ةرججبلا لبق موديلا نيرابلاب نك ةرشع نأمث وأ ةرثع د 2

 ملسو ديلع دللا ىلبد لايم 1 ا دع دف و دليل و تع ىتنداو نب ردبشب

 - مربملا ةيحك ولا ةرجميلا لبق ضيراتلا اذد

 مس ١

 نيل قباسلا شيلا 2 ندكو ا 1-0 0 ىلا اناو

 ندملا نم ةييدم ةدعخط ىلذ باك نأكو ورمخ نب 1 . ليق قر طف

 اهلباقب ١ 4 سلدن الك نيبو 0 برغل ى بحل شدو ا ةا.عدملا

| 4 || . 6 7 “* 

 نب يوم 5 دق تميدو ق زا جميلادو قاقرلاب درعب 6 رحعجلا ريوس

 1 | 2 0 .٠ 5 ا



 5 (م41.9. ةم)

 نورخا لاقو ةكم .نم هيف جرخ ىذلا رهشلا ىنورخا لاقو جرمعلا هيف

 ربه ىهو ةنسلا لوا مرحملا اوخرا نمثع لاقف هيف مدق ىذلا رهشلا

 لوأ رهف رحل نع رماتلا ورغم رو 0 ا
 ع

 رف ابس لع 0, ١ 2 دنا مرا اه لوا رك وبا لاق مرعدملا ةنسلا

 ناككو اذه مور 0 نيكدثا ةغس را دش هس نباقلا"لاقط 0

 لوا عبر ىف. ةردع تنس نيس لاقيو ةويط عايل
 .ا ده طا ياخ ردع نب دواذ انو ركب ونا لاق

 ينك لدبل نم انيناق ةهذإ باطخكا نب ردع ىلا 0 ىدسومه م . ...

 ثعبأ خرا مهضعب ل.قف 6 ل ا و .. عراف 00 اهل نضل

 ىبلص هللا لوسر ةافول مرا مهدعب ا ,ًذيأم اذ قاض 201“ قوش

 و هيل هللا ىلص هللا لو.ر رَجاهل خرون لد ربع لالا ملسو هيلع هللا

 هللا ىلص هللا لوشر رجال . :رظانلاو قملا نيب قزف ةرجاهن نآف

 ايركز ان لاق خدر ان لاق لبخ> نب دمحا انو ركب وبا لاق ل ةيلع

 رج قد ةخب ديلا 5 37 هيلع هللا 1 0 3 3 وهو 59

 نسانلا جرا امئاو ..0......... تا

 . ركب ربا لاق. را عيا دو هيلا م

 «ا)مء«© ه2 ©« هب © يه ه3 70# هناا 007044 ها هج يا لاا ا

 اوبعكا لئاخ كافظوب#سرس , ب كسا ا. 1 لا ا

 ناك ان خرط ككلف . . . ..سرفلا 4 لاقف سرفلا "ا ىلع

 هلع هللا ىلص هللا لوسر ماقا مك اورظني نا 8 مهئار عمجاف هلبق



 م4 فا م م. 9 )

 نرقلاو ةرجمبلا ونوس نوعستو نونثا مآ مَع تيحتف انسلدذ دب 3

 هللا يلص لونرلا ةدابشب لوالا 5 دعب ندر هرقلا ل 5 ىنذلا

 رخبلا بكر مث هدعب لك نم ريخ هناب دل روسفلا ملسو هم ِْ ِ ديلا زيا 08 40 ا ِ_ ١ ١ نمي : "00 ع
 1 مف راك كفك وح لإ + 5 .

5-20 

---- 3 

 #2 0 1 كااذ

 000 دل ا م د 6 ل يم ف و دم 4 6 و ل ل ةامس يمل اهن ذاف 2 ةدح اماو

 2 أت انارك ذر 5 د هم ا ه1 + 4 دوار ا ل ل 6 ا 0 لا ل ل نه هل ا 6 ف هرم

 خرا نس 3 ,ندو 0 لضصا هقرعس ل ا انيار ايداتتفا

 ةث ررعم (سانلا سس ريثدد لع بيش اهير دأ ةدلك مجول بيساو

 ذامتعالا :لج دان ال“ ىلعف دانسالاب كلذ ذروي نا نم دب الو كلذ

 لاك يمل الا ارق دهم ىب ”ةمحرلا دبع مساقلا وبا ةمالعلا يصاقلا مضثدح

 0 : . وبا يضافقلا ان "لاق وم نب دهم نب سنوي نسا وبا ا

 7 ركب ربآأ ان عبصأ كن” باق ان نيفس نا ثراولا 00

 ب نا نيزتخ نبأ نع ذلاخ نب هدأ لمار ب < دليم يبا
 نيبلاب تيار ريعل لاقي ىميلا نضرا نم , مدقق نييلَسيلا 5

 نسعل اذه نأ رمغ لاقف اذك رهشو |ز تح ماع نس نورتكي 0

 ةيلع هللا ىلص ىبتلا.دلوم مدق لاق د ٠ ٠ م - نأ ىلع غمجا ايلف اوخراف
 ةكس نم ارجاهس جرخ نوح قا لاقاو م2 حون لاقو ملسو

 ةةيدملا 0 هل نم هجورخ ةوخرأ لاقف ىفوت نيح ةافولا لئاق لاقو

 لها نأف بيجر اولاقف . ... . . . . ةريصنب اربن رهش .... لاق مث

 ةجكأ وذ مهضعب لاقو ناضمر رهش ن ,ىرخا لاقو هب . . . ارناك ةيلهاجلا



 ١ لما. 2

 نكت فا ا اس اا .ةفصلا هذهب ملسو هيلع هللا
 كل دل نس دعي نمل دادعلا ى نيلات اهيحتتفا نيذلا انفالسا

 امنا لوقي الئاق لعلو هتدم ىن هب رشبملا لوالل شيجلا اذه بكر نا

 ىطيرملا] وأ ةيلكس لما نم درء ل دو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىغع

 سلدنالا لها كلذب ىنع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا . . . . نيا نمف

 عماوج ىتوا دف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نإ هثيع..6.6.6.6.. 6.

 نيك رم هقمأ "مع دن ماء ىذلا ثيدحلا اذه ىن ركذو لحلا ١
 ىلعت هبر وعدي نأ مارح ما ا ةدحاو دعب ةدحاو ةازغ رحملا يبث 0

 نم اهناب , . . ةربخو ملسو هيلع هللا ىلص اهربخاف . ... . . نا اهل

 فانه اهتلغب نع ترخو سربق لل ةازغلا نم تناكف_ نيلوال

 رابخا وهو ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن مالعا نم .ملع اذهو .تيفوتق

 اهيف بكر ةازغ لوا ىهو هب ربخا ام رهظف هنروك لبق ىشلاب

 نيبذلا نولوالا مه سربق ل ةازغلا نا . . . تيثف رححبلا نوملسملا

 : ربخأ امك مهب مارح ما تناكو ملسو 0 ىببنلا مهب رشب

 ظفاحلا نع دمحدم نب عيوش نسحعلا ىبا نع ٍدحاو ريغ ىنرمخأ دقو

 ىلص ىيغلا ن ٠.١ نبا ذآ ليج لال هنا دمحا نب ىلع ده ىئبا

 نوعب اط 7 0 ام نايبلاو ةغالبلا نس ىتوا دقو ملسو هيلع هللا

 ةفاضالا باب نسا رقف ةيناث اهل ةيناثلا الل ىلوا امهادحا. ىمست

 ان ةيناث ةيناقلا الو ةيناثاا الل ىلوا ىلوال . . ... ددعلا بيكرتو

 هيلع هللا ىلص وهو ناث دعب الل ةرورض ةثلاث ركذ لل ليبس الو ىلوال

 ىضتقاو نيلوالا اههادحا ىوسو . . . . . رشبو نيعباط ركذ امنا ملسو

 فعلذ نم ىنانلا رهام ننس نيالا وا يس ا ا



 ١ . 1ملفا 1

 راثكالو ليوطتلل اكران . . . . ليبس ىلع كلذ ىف ايراج افرع ايندلا

 |ةفهحر نم اهوقمو ةهحولاب جل ا ام لغجي هنعبس هللاو |

 لوا اماف 6هدقرو هتنوعن» نع ديعلاب ىنثغ الو هدنع نم الك قيفوتلا

 نقلا ىف ةرجنبلا نم نيعستو نيقنثا ةخ- ىف ابحاتنفا تقو

 ىنورقلا ربخ هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربخا ىنلا ىناثلا ....

 هيلع هللا ىلص لوسرلا رشب دقو فيكف اذه الل سادنالل نكي مل ولو

 ا 1 ل كوابل اقص زيف ب "ا ةالسا قصوو هب ملسو

 ا مارح ما دتلاخ نغ كلم نب سنا ثيدح قب هاتيوز.امك 000

 هللا دبع نب دهم نب هللا دبع ذه وبا دهازلا ةيوازلا ةانثدح لدغلا نع

 وبا ان لاق ةبهغز نب زيرعلا دبع نب دهن هللا دبع وبا ان لاق العباس 

 دمحا وبا ان لاق رددب نب نسحلا نب دمحإ سابعلا وبا ان لاق ىرذعلا

 نب مهاربا . . . . وبا ان لاق 7 اوس عاب ةيورمع نب ىسيع نب دهت

 نبا فلخح . : 2... نب ملسم نيسحلا وبا ان لاق نيفس نب دمحم
 لاي نبا مع نب نفع عا 0 0 ان ماشه 1 |0000

 القي 'ظقيعساف مان مث تلاق منت لئاف“ لاق(« فج . 1". 05
 مهتم ىنلغجي نا هللا عدا تلق هعلاقم لثم لاقف ةتلاسف لدسشي وهو
 رجلا ىف ازغف دعب ةماصلا نب ةدابع اهجورتف لاق نيلوالل نم ثنا لاق
 تقرتاف اهتارصف اهتبكرف ةلغب اهل تبرق تاج نا اهف هعم اهلمحف
 املعلا ضعب ةلغجو ةنوعم نامز ىف ناك اذه نا اضيا ع دقو اهقنع

 ىلص ئينلا ةركذ .نمل هتزاسا ىف رخدلا بوكر ناكح امل ةيقانم نم



 ليعأو دلما باز رن دهرا قلق رللا ا 0

١ 
 هاذ ةلارو ادع ديب اندئايسي, ىو فكرابو

 بث

 ىف رطانلا ناك املا دناف هدبعو مركلا ةدبل فينع# 0 دتاولصو

 ةدهت 4 الا ريخلا ه1 ال ىذلا أع دلل دمج باغي امإ

 رهغو مهنادلب و مهتايفوو نهلاجر .ءامسا# ةفرعم ل ارقتفم همولعو ثيدعلا

 ىوذو ةفرعملا لهاو نيث هللا ةفرعم لهج ذا ثدحملا ناحو كلذ

 طقسم كا وب نر ع 7 ليل نيللا عضوملا نم ةهابنلا

 . نإ نلت ىلعت هللا ترجتساو ةرابكإ هنع تدعب و ةرايد هسار

 رعشلاو ةهابنلا ىوذو بدالكو هقفلإ لهاو سلدنالاب ثيدحا ةاو. . .

 ميزه ج نخ وأ منملا لعق نم اع 0 فلا

 . لعجاو برخلاو ةشايرلا وا لضفلاو ملعلاب قلعتي ام ف
 يضر نيعباتلا نم اهلخد نو اهتجمف ىلوت ىذلاو اههخاتتفا تقو نم
 دجا ملو مجدعلا فورح ىلع كلذإ ابترس ......52.. . مهلع هللا

 نب ده هللا دبع ىبا باح نس لبقا اباتك مدقت نم سكتت ف

 ةيام عبرإو نيسيخلا دودح لإ هيف بتنا هنا. الإ ىديمحلا رصن ىبا

 نس تدمتو ةرداغو هلفغا اس تدزو ةركعذاام رثكاا يلع تديتعاف

 انيئطمو ىسفنل ةركجدت كلذ نس مديح ١ تطال

 :رماوعا نم ذي ىديلط الو اًضوع قولخم نم هيلع سيتلا مل نال
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 وا اهيلا لخد نمس اهيف ةهابغلا ئوذو اهئارعشو اهئارساو اهئاملع
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